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1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Uberlândia  

1.2. Pró-Reitor(a) responsável pelo PET na UFU: Armindo Quillici Neto 

1.3. Interlocutor do PET na UFU: Jesiel Cunha 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 

 

2.1. Grupo: PET Engenharia Biomédica  

2.2. Home Page do Grupo: http: //http://www.petengbio.feelt.ufu.br/ 

2.3. Data da criação do Grupo: Maio/2010 

2.4. Natureza do Grupo:  

 ( X ) Curso específico: Engenharia Biomédica 
 (   ) Interdisciplinar: ................................................  (nomes dos cursos)  
 (   ) Institucional: ..................................................... (nome(s) do(s) curso(s))  
2.5. Nome do(a) tutor(a): Adriano Alves Pereira  

2.6. E-mail do(a) tutor(a): adriano.pereira@ufu.br 

2.7. Titulação e área: Doutor em Engenharia Elétrica 

2.8. Data de ingresso do(a) tutor(a) (mês/ano): .10/2016 
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2.9. Informações sobre os bolsistas e não bolsistas  

 

a) Quadro de identificação:  

 

Nome dos bolsistas Ingresso na IES Ingresso no 
PET 

Período 
letivo 
atual 

Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar 

Amanda Oliveira Cunha Setembro/2014 Junho/2015 6º 80,134 

Ana Carolina Torres Cresto Março/2015 Maio/2016 5º 75,068 

Daniela De Cassia Silva Abril/2014 Maio/2016 7º 83,119 

Danillo Rodrigues da Silva Agosto/2015 Maio/2016 4°  84,903 

Eduardo Borges Gouveia Abril/2014 Junho/2015 7º 84,126 

Fernanda Moraes Lopes Setembro/2014 Junho/2015 6º 92,176 

Giovanna Cavalcanti Brandão 
Lima 

Março/2015 Maio/2016 5º 77,176 

Julia Nepomuceno Mello Março/2015 Maio/2016 5º 97,931 

Marryele Moniê De Oliveira Silva Abril/2014 Maio/2016 7º 89,681 

Reverton Gustavo de Queiroz 
Silva 

Abril/2014 Junho/2015 7º 72,610 

Rosane Mendonça Rodrigues Setembro/2014 Outubro/2016 6º 74,008 

Yuran Costa Dias Maio/2013 Outubro/2015 9º 73,700 

Nome dos não bolsistas Ingresso na IES Ingresso no 
PET 

Período 
letivo atual 

Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar 

 
---------- 

 
---------- 

 
---------- 

 
---------- 

 
---------- 
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2.10. Informações sobre os bolsistas e não bolsistas egressos no período 

 

a) Quadro de identificação:  

 
Nome dos bolsistas Ingresso na IES Ingresso no 

PET 
Período 

letivo atual 
Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

Danielle Fernandes Peixoto Fevereiro/2012 Julho/2014 10º 68,035 

Douglas Marsicano Dunga Maio/2013 Julho/2014 9º 75,820 

Gabriel Bisson de Souza Setembro/2014 Junho/2015 5º 81,611 

Hugo Aparecido Morais 

Oliveira 

Maio/2013 Julho/2014 9º 86,377 

Lucas Lemos Franco Abril/2014 Junho/2015 6º 87,906 

Otávio Yamanaka Marin Maio/2013 Junho/2015 9º 82,995 

Paulo Henrique Ferreira de 
Lima 

Maio/2013 Julho/2014 9º 83,845 

Nome dos não bolsistas Ingresso na IES Ingresso no 

PET 
Período 

letivo atual 
Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

 

---------- 

 

---------- 

 

---------- 

 

---------- 

 

---------- 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

 
3.1.  ATIVIDADES DE ENSINO 
 

Tema: Pré-Cálculo 

Natureza da atividade realizada: Minicurso 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

  X     X     

Público Alvo: 
- Esta atividade tem como público alvo os alunos ingressantes nos cursos de engenharia, com um foco 

maior nos ingressantes em cursos da Faculdade de Engenharia Elétrica. 

Descrição da Atividade: 
- O minicurso de Pré-Cálculo visa fornecer conhecimentos básicos de matemática que serão 

necessários para o aluno ao longo do curso, principalmente na disciplina Funções de Variáveis Reais 

I. Assim, o curso ofereceu uma base maior aos alunos abordando quatro importantes conteúdos 

matemáticos: função, fatoração, inequação e trigonometria. Apesar de ser voltado para ingressantes 

nos cursos da Faculdade de Engenharia Elétrica, percebe-se cada vez mais uma participação de 

alunos de outros cursos de engenharia. As aulas são ministradas por petianos na segunda semana 

de aula de cada semestre letivo. Assim, no primeiro semestre de 2016 as aulas ocorreram entre os 

dias 7 e 10 de março e no segundo semestre, entre os dias 16 e 19 de agosto, sempre no período 

noturno. 

Promotores da atividade: 
- Promovida pelo grupo PET Engenharia Biomédica 

Justificativa para realização da atividade: 
- Um grande problema nos cursos de engenharia é a grande taxa de reprovação nas disciplinas iniciais 

que envolvem conteúdos de matemática básica, tais como Funções de Variáveis Reais I e Geometria 

Analítica e Álgebra Linear. Assim, o minicurso visa cobrir os principais conteúdos matemáticos que 

são fundamentais para o sucesso em tais disciplinas. Com o oferecimento deste curso os integrantes 

do grupo PET Engenharia Biomédica envolvidos tem a oportunidade de aprimorar sua oratória, 

didática e ganhar mais confiança para falar em público. 

Resultados alcançados: 
- Através de uma pesquisa desenvolvida, perceberam-se bons índices de aprovação na disciplina 

Funções de Variáveis Reais I entre os participantes do minicurso.  
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Figura 1: Arte promovendo o minicurso de Pré-Cálculo do segundo semestre letivo de 2016 

Comentário geral: 
- Devido a grande procura pelo minicurso e aos bons resultados alcançados, o minicurso será mantido. 

Buscar-se-á cada vez mais o aprimoramento das aulas ministradas e do material utilizado. 

  

  

  

Tema: Lógica de programação e programação em C# 

Natureza da atividade realizada: Minicurso 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

        X    

Público Alvo: 
- Esta atividade tem como público alvo alunos da Faculdade de Engenharia Elétrica, sendo também 

aberta a todo e qualquer interessado. 
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Descrição da Atividade: 
- Esse minicurso teve como objetivo aumentar o conhecimento dos alunos acerca da lógica de 

programação, exemplificando-a com rotinas da linguagem C# e sua sintaxe. O minicurso foi 

organizado pelos petianos e contou com a participação de alguns petianos durante a sua realização. 

Foi realizado no período noturno entre os dias 12 e 16 de setembro. 

Promotores da atividade: 
- Promovida pelo grupo PET Engenharia Biomédica, que contou com a participação de um colaborador 

que ministrou o curso. 

Justificativa para realização da atividade: 
- Os cursos da Faculdade de Engenharia Elétrica possuem disciplinas que requerem conhecimento 

em programação. Os conteúdos de programação, apesar de extremamente importantes, não são 

muito aprofundados nas disciplinas iniciais destinadas a eles e são comumente fontes de dúvidas e 

dificuldades dos alunos. Observando isso, o grupo propôs o minicurso descrito como forma de 

aprofundar o conhecimento dos alunos e sanar possíveis dúvidas. 

Resultados alcançados: 
- O minicurso foi realizado com sucesso e os participantes ficaram satisfeitos com o conteúdo 

apresentado. 

 
Figura 2: Participantes durante a realização da aula do minicurso Lógica de programação e programação em C# 
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Figura 3:  Ministrante do minicurso de Lógica de programação e programação em C# esclarecendo dúvidas de uma das 

participantes do curso 
 

Comentário geral: 
- Para melhores resultados seria necessário um maior período de duração do curso, para que se 

pudesse aprofundar mais no conteúdo apresentado. 

 

Tema: Programação em Arduino 

Natureza da atividade realizada: Minicurso 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

    X      X  

Público Alvo: 
- Esta atividade tem como público alvo alunos da Faculdade de Engenharia Elétrica, sendo também 

aberta a todo e qualquer interessado. 

Descrição da Atividade: 
- O Arduino é uma plataforma de prototipagem muito utilizada pelos cursos de graduação que compõe 

a Faculdade de Engenharia Elétrica, destacando-se o curso de graduação em Engenharia 

Biomédica. Uma vez que essa plataforma apresenta diversas possibilidades de desenvolvimento, 

optou-se por realizar dois minicursos, de acordo com o nível do conteúdo apresentado: Arduino 

Básico e Arduino Avançado. O oferecimento do minicurso de Arduino Básico deveu-se a identificação 
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de dificuldades iniciais em alguns participantes do minicurso de Arduino Avançado. Assim, no 

minicurso de Arduino Básico, focou-se na introdução da sintaxe da linguagem utilizada, juntamente 

com alguns exemplos e projetos que exemplifiquem o que pode ser feito com o Arduino. Já no 

minicurso de Arduino Avançado, aprofundou-se mais nesta plataforma, visando-se mais 

embasamento do ponto de vista de desenvolvimento de software. 

 
- Em ambos os minicursos, além dos temas abordados, mostrou-se aplicações e sugeriu-se exercícios, 

estimulando-se os alunos a desenvolver seus próprios projetos. Os minicursos contaram com a 

organização e participação de petianos. O minicurso de Arduino Avançado foi ministrado nos dias 7 

e 21 de maio, no período matutino, enquanto que o minicurso de Arduino Básico ocorreu entre os 

dias 7 e 11 de novembro, no período noturno. 

Promotores da atividade: 
- Promovida pelo grupo PET Engenharia Biomédica, que contou com a participação de colaboradores 

que ministraram os cursos. 

Justificativa para realização da atividade: 
- Durante os cursos de graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica, diversas disciplinas utilizam-

se de micro controladores, sendo o Arduino o mais utilizado. Entretanto, uma vez que não há 

disciplinas específicas que aprofundem os conhecimentos acerca dessa plataforma, o grupo PET 

Engenharia Biomédica desenvolveu minicursos que tentam suprir essa necessidade dos alunos. 

Com a separação em módulos básico e avançado é possível oferecer uma maior gama de conteúdo, 

atentando-se para solucionar todas as possíveis dúvidas dos participantes. 

Resultados alcançados: 
- Os minicursos foram realizados com sucesso e os participantes ficaram satisfeitos com os conteúdos 

apresentados. Com estes minicursos os participantes adquiriram a base necessária para desenvolver 

diversos projetos que utilizem a plataforma Arduino.   

Comentário geral: 
- Pretende-se manter os minicursos, aprimorando-os cada vez mais. Deseja-se sempre atualizar os 

minicursos com novos exemplos e aplicações, exemplificando-se com projetos recentes que utilizam 

tal plataforma.   

  

Tema: Desenvolvimento de jogos utilizando Unity 3D 

Natureza da atividade realizada: Minicurso 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

     X   X    

Público Alvo: 
- Esta atividade tem como público alvo alunos da Faculdade de Engenharia Elétrica, sendo também 

aberta a todo e qualquer interessado. 
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Descrição da Atividade: 
- Na área de desenvolvimento de jogos, a plataforma Unity se destaca como uma ferramenta de 

qualidade, bom desempenho e utilizada por grandes empresas tais como Eletronic Arts e Ubisoft. O 

minicurso tem como proposta principal oferecer base aos participantes para que esses possam 

desenvolver jogos multi-plataformas, utilizando recursos do Unity tais como criação dinâmica de 

objetos, importação de modelos 3D, interface gráfica do usuário e efeitos sonoros.  

- O minicurso contou com a organização e participação dos petianos e ocorreu entre os dias 06 e 10 

de junho, no primeiro semestre, e entre 19 e 23 de setembro, no segundo semestre letivo, ambos no 

período noturno. 

Promotores da atividade: 
- Promovida pelo grupo PET Engenharia Biomédica, que contou com a participação de colaboradores 

que ministraram os cursos. 

Justificativa para realização da atividade: 
- O curso apresenta-se como um complemento a graduação dos estudantes de graduação da 

Faculdade de Engenharia Elétrica.  A ferramenta Unity pode ser utilizada para desenvolvimento de 

jogos por diversos profissionais, destacando-se que os engenheiros biomédicos podem utilizá-la na 

construção de jogos sérios para reabilitação, auxílio em terapias e conscientização acerca de temas 

relacionados à área de saúde. 

Resultados alcançados: 
- Os minicursos realizados tiveram uma boa resposta dos participantes, que se sentiram motivados a 

continuar aprofundando mais nesta ferramenta, desenvolvendo novos projetos. 

 

 
Figura 4: Realização de uma das aulas do minicurso de Desenvolvimento de jogos utilizando Unity 3D 
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Comentário geral: 
- O grupo PET Engenharia Biomédica acredita que é importante manter o oferecimento deste 

minicurso para o complemento da graduação dos estudantes. Deseja-se aprimorar cada vez mais o 

minicurso, sendo que para isto estuda-se a possibilidade de oferecer também o minicurso de Unity 

Avançado para aprofundar mais acerca da utilização desta ferramenta. 

 

Tema: Processamento de imagens em MATLAB 

Natureza da atividade realizada: Minicurso 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

         X   

Público Alvo: 
- Esta atividade tem como público alvo alunos da Faculdade de Engenharia Elétrica, sendo também 

aberta a todo e qualquer interessado. Destaca-se que este minicurso possui um maior foco para 

estudantes do curso de Engenharia Biomédica. 

Descrição da Atividade: 
- A plataforma MATLAB é cada vez mais utilizado por engenheiros e cientistas para resolução de 

problemas que requerem aplicações de cálculos numéricos. A facilidade de aprendizagem e 

utilização, a simplicidade da linguagem e grande quantidade de recursos e aplicações fazem deste 

software um grande aliado do engenheiro. Assim, o curso foi organizado de modo a se dar uma base 

de conhecimento acerca desta ferramenta, porém com um foco maior na área de processamento de 

imagens médicas.  

- O curso contou com a organização e participação de petianos e ocorreu entre os dias 03 e 07 de 

outubro no período noturno. 

Promotores da atividade: 
- Promovida pelo grupo PET Engenharia Biomédica, que contou com a participação de um colaborador 

que ministrou o curso. 

Justificativa para realização da atividade: 
- As diversas aplicações do MATLAB fazem deste uma importante ferramenta para os alunos de 

graduação dos cursos de engenharia. Com um foco maior no processamento de imagens médicas, 

o minicurso torna-se mais interessante para os alunos da Engenharia Biomédica que irão aplicar os 

conceitos aprendidos em disciplinas ao longo do curso e em projetos pessoais. A necessidade deste 

minicurso baseia-se também na grande procura pelo minicurso oferecido durante o IX SEB, fato que 

mostrou o grande interesse dos alunos de graduação por este tema. Apesar disso, acredita-se que 

o conteúdo ministrado também era de interesse de outros graduando que desejam implementar o 

processamento de imagens em seus projetos. 

Resultados alcançados: 
- O minicurso teve uma grande procura e apresentou ótimos resultados. Os participantes ficaram 

satisfeitos com o que foi ensinado e foram encorajados a desenvolver novos projetos. 
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Comentário geral: 
- Uma vez que o minicurso apresentado possui um foco maior no processamento de imagens, sendo 

este um recurso mais avançado no estudo do MATLAB, percebeu-se a necessidade de um minicurso 

que tenham um foco mais na introdução do software e seus recursos. Devido a grande procura e aos 

bons resultados, o grupo pretende manter e aprimorar o minicurso. 

  

Tema: Programação direcionado ao desenvolvimento de aplicativos para plataformas Mobile 

Natureza da atividade realizada: Minicurso 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

     X       

Público Alvo: 
- Esta atividade tem como público alvo alunos da Faculdade de Engenharia Elétrica, sendo também 

aberta a todo e qualquer interessado. 

Descrição da Atividade: 
- O minicurso apresenta como principal objetivo o ensino do desenvolvimento de aplicativos mobiles 

através da plataforma PhoneGap, utilizando-se tecnologias atuais, como Jquery, HTML5 e Java 

Script. Além disso, visa-se que os participantes aprendam sobre as principais ferramentas e 

funcionalidades que essa plataforma oferece, principalmente para o desenvolvimento de jogos e 

aplicativos mobile. Para tal, realizou-se uma introdução a plataforma PhoneGap e a construção de 

uma aplicação, ressaltando-se exemplos de novidades no mundo mobile. O curso contou com 

organização e participação de petianos e ocorreu nos dias 11 e 18 de junho, no período matutino. 

Promotores da atividade: 
- Promovida pelo grupo PET Engenharia Biomédica, que contou com a participação de um colaborador 

que ministrou o curso. 

Justificativa para realização da atividade: 
- A programação para desenvolvimento de aplicativos mobile é uma ferramenta atual e inovadora para 

os diversos graduandos em engenharia. As diversas aplicações do conhecimento dessa linguagem 

enriquecem possíveis projetos e complementa a graduação dos estudantes. 

Resultados alcançados: 
- O minicurso foi realizado com sucesso e os participantes avaliaram positivamente o conteúdo 

ensinado, assim como a didática utilizada. 

Comentário geral: 
- O minicurso de programação para desenvolvimento de aplicativos para plataformas mobile foi uma 

experiência enriquecedora para os participantes. 
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Tema: IX Simpósio em Engenharia Biomédica (SEB) 

Natureza da atividade realizada: Esta atividade tem caráter de Ensino, Extensão e Pesquisa. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

       X     

Público Alvo: 
- Esta atividade tem como público alvo graduandos, pós-graduandos, professores, pesquisadores e 

interessados em Engenharia Biomédica e suas diversas áreas, tais como graduandos da Física 

Médica e outras áreas da saúde. 

Descrição da Atividade: 
- O IX Simpósio de Engenharia Biomédica da UFU foi realizado pelo grupo PET Engenharia Biomédica 

em parceria com o professor Adriano Oliveira Andrade. Tal simpósio contou com apresentação de 

sessões de trabalhos que abordaram temas referentes às áreas da Engenharia Biomédica, 

apresentação de palestras e workshops, mostra de trabalhos científicos, visita técnica e minicurso 

de MATLAB. Destaca-se, principalmente, o aspecto de ensino do minicurso oferecido aos 

participantes. Tal minicurso apresentou aos alunos participantes uma introdução a essa ferramenta, 

assim como suas funcionalidades e aplicações. O IX SEB ocorreu entre os dias 22 e 26 de agosto, 

sendo que o minicurso de MATLAB foi oferecido nos dias 25 e 26 de agosto. 

Promotores da atividade: 
- PET Engenharia Biomédica e Professor PhD Adriano Oliveira Andrade atual coordenador do curso 

de graduação em Engenharia Biomédica. 

Justificativa para realização da atividade: 
- O Simpósio de Engenharia Biomédica promove aos alunos um maior contato com as diversas áreas 

da Engenharia Biomédica, além de fornecer um ambiente enriquecedor para a divulgação de 

trabalhos e disseminação de ideias. É importante também ressaltar que o evento ganha cada vez 

mais credibilidade e visibilidade no âmbito acadêmico, sendo assim uma importante ferramenta de 

promoção do curso Engenharia Biomédica, assim como da relevância da atuação do engenheiro 

biomédico nas diversas áreas da saúde e desenvolvimento de novas tecnologias. O minicurso de 

MATLAB só agregou ainda mais conhecimento ao conteúdo oferecido pelo simpósio. 

Resultados alcançados: 
- O evento é de extrema importância para que os alunos de graduação e pós-graduação possam 

apresentar suas pesquisas, descobertas e inovações. Além disso, consiste em uma relevante 

ferramenta de divulgação do curso de Engenharia Biomédica da UFU perante outras instituições do 

país, empresas e órgãos da área. Especificamente, o minicurso de MATLAB obteve uma grande 

procura (o que inclusive levou ao grupo PET Engenharia Biomédica a oferecer outro minicurso sobre 

o assunto, como descrito previamente) e os participantes ficaram satisfeitos com o conteúdo 

apresentado. 

  

Comentário geral: 
- O evento contou com um grande público, no qual destacam-se alunos de graduação não só da 

Engenharia Biomédica, como também de outras áreas, tais como a Física Médica. Além disso, a 
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participação de alunos de graduação e pós-graduação de outras universidades brasileiras cresce a 

cada ano. O minicurso de MATLAB, especificamente, teve uma procura elevada, porém, devido a 

limitações na infraestrutura, havia um pequeno número de vagas a serem oferecidas. Assim, visando 

atender ao maior número de alunos interessados no assunto, o grupo PET Engenharia Biomédica 

ofereceu outro minicurso de MATLAB, como já descrito. 

 

3.2.  ATIVIDADES DE PESQUISA 
 

 
3.2.1. PESQUISA(S) COLETIVA(S)    
 
Título: Impacto da Displasia Broncopulmonar na mecânica respiratória de recém-nascidos pré termo, por meio 
da eletromiografia de superfície 
Petianos participantes: Amanda Oliveira Cunha, Ana Carolina Torres Cresto, Daniela De Cassia Silva, Danillo 
Rodrigues da Silva, Eduardo Borges Gouveia, Fernanda Moraes Lopes, Giovanna Cavalcanti Brandão Lima, 
Julia Nepomuceno Mello, Marryele Moniê De Oliveira Silva, Reverton Gustavo de Queiroz Silva, Rosane 
Mendonça Rodrigues e Yuran Costa Dias 
Professor(es) orientador(es): Prof. Dra. Vívian Mara Gonçalves de O. Azevedo 
Período: Outubro 2016 - Atual 
Resumo: Com avanço tecnológico e a sobrevida de recém-nascidos cada vez mais prematuros, surge também 
o aumento das morbimortalidades pulmonares e, em especial, das doenças pulmonares crônicas como a 
displasia broncopulmonar (DBP), devido à necessidade de ventilação mecânica assistida e ao uso prolongado 
de oxigênio. Na literatura ainda não há consenso sobre a relação entre a DBP e a alteração da mecânica 
respiratória nos primeiros anos de vida, por isso tamanha importância desta pesquisa. Este estudo revisa os 
pontos importantes sobre a DBP além de discutir sobre a relação desta com a alteração da mecânica respiratória 
do pré-termo, utilizando a eletromiografia de superfície. Objetivo: Comparar a atividade da musculatura 
respiratória acessória de crianças com Displasia broncopulmonar em relação às crianças nascidas a termo e pré-
termo saudáveis, por meio da eletromiografia de superfície. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo analítico 
observacional transversal, cujos participantes avaliados serão crianças com 12 meses de idade corrigida, 
nascidas prematuramente com diagnóstico de Displasia Broncopulmonar. Essas crianças serão comparadas às 
crianças nascidas prematuramente sem alterações respiratórias e motoras e também às crianças a termo 
saudáveis da mesma idade. A coleta de dados será realizada nos ambulatórios de acompanhamento de recém-
nascido de alto risco e puericultura do Hospital de Clínicas de Uberlândia, juntamente com a consulta médica, 
pré-agendada pelo ambulatório, e ao término da consulta médica será realizado os dados antropométricos e em 
seguida a avaliação por meio de eletromiografia de superfície. Os estudos estão em fase inicial. Foram coletados 
sinais eletromiográficos das crianças para serem processados e analisados. 
 
3.2.2. PESQUISAS INDIVIDUAIS 
 
Título: Sistema de classificação de jogos para pessoas portadoras de necessidades especiais   
Petiano: Reverton Gustavo de Queiroz Silva 
Professor orientador: Alexandre Cardoso 
Período: Agosto 2016 - Atual 
Resumo: No projeto em questão, utiliza-se uma classificação de jogos para cada perfil de paciente portador de 
determinadas necessidades especiais, com o intuito de auxiliar essas pessoas na reabilitação e avaliar o 
comportamento delas ao utilizarem estes jogos, tornando-se uma ferramenta interativa para apoiar na 
acessibilidade 
 
 
Título: Realidade virtual como tecnologia de apoio ao processo de educação inclusiva para deficientes 
intelectuais  
Petiano: Yuran Costa Dias 
Professor orientador: Edgard A. Lamounier Jr 
Período: Maio 2016 - Atual 
Resumo: Esta pesquisa tem como principal objetivo explorar o uso da Realidade Virtual como tecnologia de apoio 
à Educação Inclusiva, por meio do desenvolvimento de um jogo em ambiente virtual de ensino-aprendizagem 
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para alunos com deficiência intelectual. Para isso, serão identificadas, junto a professores e profissionais 
especializados, às necessidades educacionais e principais limitações dos alunos com deficiência intelectual. 
Após o desenvolvimento e modelagem do ambiente virtual, que será voltado para atender as necessidades 
específicas dos alunos, o mesmo será utilizado com esses alunos matriculados em Escolas Inclusivas. 
 
 
Título: Integração entre sensores inerciais e transponders de rádio frequência para desenvolvimento de um 
rastreamento de movimentos do corpo humano 
Petiano: Ana Carolina Torres Cresto  
Professor orientador: Alcimar Barbosa Soares 
Período: Dezembro 2016 - Atual 
Resumo: A atual pesquisa tem como objetivo a concepção de um módulo de medição inercial sem fio com 
capacidade para integração à uma rede sem fios de sensores inerciais para rastreio em tempo real de 
movimentos do corpo humano. Tal módulo deverá ser projetado como um pequeno dispositivo vestível, que 
poderá ́ser posicionado nas partes do corpo humano que se deseja rastrear. Minha participação até então foi 
recente e venho acompanhando o que já foi realizado do projeto a fim de procurar entender sua concepção para 
realizar aprimorações, além de aprender a utilizar diversas ferramentas de suporte 
 
 
Título: Controle de prótese em serious game para reabilitação utilizando-se sinais eletromiográficos 
Petiano: Júlia Nepomuceno Mello 
Professor orientador: Alcimar Barbosa Soares 
Período:  Novembro 2016 - Atual 
Resumo: O objetivo principal da pesquisa em desenvolvimento é permitir a utilização de sinais eletromiográficos 
no controle de uma prótese virtual empregada em um serious game para reabilitação de pacientes que perderam 
a mão. O foco do projeto não está no desenvolvimento do dispositivo de captação dos sinais, nem na criação do 
jogo, mas, sim, na busca de um paradigma de aprendizagem de máquina que melhor atenda a necessidade do 
projeto total. Pretende-se analisar os sinais obtidos e, através de características específicas, permitir que os 
movimentos captados sejam repassados para o jogo. Até o presente momento, buscou-se estudar o que é 
aprendizagem de máquinas e como esta pode ser aplicada na resolução do problema descrito. Além disso, uma 
vez que se deseja comparar dois paradigmas de aprendizagem de máquinas, iniciou-se o desenvolvimento de 
uma rede neural que, no futuro, será utilizada, juntamente com os sinais obtidos, no controle da prótese do jogo. 
 
 
Título: Desenvolvimento de interfaces cérebro máquina auditivas para aumentar a capacidade de comunicação 
de indivíduos com esclerose amiotrófica lateral avançada 
Petiano: Fernanda Moraes Lopes 
Professor orientador: Alcimar Barbosa Soares 
Período: Julho 2016 - Atual 
Resumo: Interfaces Cérebro Máquina apresentam o conceito básico da comunicação entre o cérebro e 
computadores, que contribui e aumenta as capacidades humanas. Essa tecnologia tem o princípio de captar 
sinais emitidos pela pessoa através da eletroencefalografia e, assim, processá-los e analisá-los de forma que 
expressem uma informação. A doença esclerose lateral amiotrófica (ELA) desenvolve a paralisia dos movimentos 
voluntários do corpo sem afetar o cérebro. Assim, algumas pessoas, quando atingem um estado avançado da 
patologia, perdem a capacidade de falar e até de direcionar o olhar. Com a finalidade de auxiliar a comunicação 
com aqueles que não possuem mais nenhum músculo atuando, é necessário o desenvolvimento da interface 
cérebro máquina com estímulos auditivos. Nesta pesquisa foi desenvolvido uma interface através do software 
Matlab que permite a geração de diversos estímulos auditivos para a execução das coletas. Além disso, foram 
estudados dois softwares que apresentam essa mesma função: OpenVibe e BCI2000. As etapas de coleta e 
processamento dos sinais ainda estão em andamento. 
 
 
Título: Tapete para auxílio na fisioterapia de crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor 
Petiano: Amanda Oliveira Cunha 
Professor orientador: Adriano de Oliveira Andrade 
Período: Agosto de 2016 à Dezembro de 2016 
Resumo: A fisioterapia focada na diminuição das sequelas provenientes do atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor requer atenção, levando em consideração a quantidade de crianças que apresentam tal 
deficiência. Perante isso, foram estudados métodos alternativos para aprimorar a atividade terapêutica 
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desempenhada nessas situações. Dessa forma, o projeto tem como objetivo elaborar um tapete terapêutico que 
busca auxiliar a criança e o fisioterapeuta no tratamento. Até o momento foi realizado pesquisas em conjunto 
com profissionais da fisioterapia, a fim de listar as necessidades do tratamento infantil de tais crianças. A partir 
disso consultou-se artigos e demais fontes para se obter meios cabíveis para a realização do tapete em questão. 
E, além disso, foi criado um protótipo com a plataforma de prototipagem Arduino, que ainda está em fase de 
testes. 
 
 
Título: Avaliação quantitativa da representação cortical da atividade motora em pacientes com lesão medular por 
meio do estudo de imagens de ressonância magnética funcional e biopotenciais  
Petiano: Marryele Moniê de Oliveira Silva 
Professor orientador: Alcimar Barbosa Soares (Doutoranda: Mariana Cardoso Melo) 
Período: Agosto 2016 à Novembro 2016 
Resumo: A petiana auxiliou no desenvolvimento de um software para a coleta de dados na pesquisa, orientada 
pela doutoranda o software foi desenvolvido em linguagem c# e foi concluído em novembro. 
 
 
Título: Maquina Bypass - 3D 
Petiano: Eduardo Borges Gouveia 
Professor orientador: Gerson Lima 
Período:  25/10/2015 a 25/10/2016 
Resumo: Criar um jogo/simulador de uma máquina de Bypass para que estudantes e médicos possam aprender 
a manusear uma máquina de Bypass utilizando um ambiente virtual e interativo. Ao final do projeto foi criado a 
máquina em questão em ambiente virtual. 
 

 

3.3.  ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 

Tema: Vem pra UFU 

Natureza da atividade realizada: 

- Mostra de cursos em forma de oficina/estandes 
- Esta atividade tem caráter de extensão.  

 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

         X   

Público Alvo: 

- Esta atividade foi destinada estudantes do ensino médio e a população que estejam interessados em 
conhecer o que a UFU pode oferecer. Contando com cerca de 10 mil alunos das 110 escolas inscritas. 

 

Descrição da Atividade: 

- O Vem pra UFU é um evento de dois dias, realizado no Campus Santa Mônica da UFU destinado aos 
estudantes do ensino médio e a população interessada em ingressar na Universidade, conhecer o 
campus e os cursos de graduação oferecidos, e principalmente sanar as dúvidas a respeito do curso 
desejado, já que o evento proporciona o contato direto entre os discentes e a comunidade visitante; 

 
- Os petianos organizam o estande do curso e conta com a participação de alguns estudantes voluntários 

para auxiliar no dia do evento. Durante o Vem pra UFU, os petianos e voluntários ficam à disposição da 
comunidade. A Universidade também promove outras atividades, como palestras, alimentação no 
restaurante universitário e apresentações culturais, de tal forma que o estudante possa experimentar a 
convivência no campus universitário. 
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Figura 5: Estudantes voluntários e petianos no estande da Engenharia Biomédica 

 

 
Figura 6: Petianos e estudantes da Faculdade de Engenharia Elétrica 

 

Promotores da atividade: 

- Grupos PET, Coordenação e discentes dos diversos cursos oferecidos pela UFU. 

 

Justificativa realização da atividade: 

- Tendo em vista a necessidade em aproximar a comunidade com o meio acadêmico, o Vem pra UFU é 
um evento que visa contribuir na escolha da opção de curso dos estudantes que querem ingressar na 
universidade. 

 
Resultados alcançados: 

- Disseminação dos cursos oferecidos pela UFU aos estudantes e comunidade visitante em geral; 
- Esclarecimento dos estudantes quanto ao curso de interesse; 
- Integração Universidade-Comunidade; 
- Apoio à formação e ao crescimento intelectual e social da comunidade universitária e do público em 

geral; 
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Comentário Geral: 

- O evento ocorreu como o planejado, houve grande participação dos estudantes da região, além do 
auxílio dos discentes e docentes da UFU para a realização do mesmo. 

 

 
 
Tema: IX SEB - Simpósio em Engenharia Biomédica 

Natureza da atividade realizada: 

- Simpósio 
- Esta atividade tem caráter de pesquisa, ensino e extensão.  

 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

       X     

Público Alvo: 

- Esta atividade foi destinada a graduandos, pós-graduandos, pesquisadores, professores e interessados 
em Engenharia Biomédica. 

 
Descrição da Atividade: 

- O IX Simpósio em Engenharia Biomédica da UFU foi realizado pelo grupo PET (Programa de Educação 
Tutorial) Engenharia Biomédica em parceria com o professor Adriano Oliveira Andrade dos dias 22 a 26 
de agosto. Os petianos se dividiram em comissões e cada comissão ficou responsável por organizar o 
evento de forma complementar. Esse simpósio contou com a apresentação de sessões específicas para 
a apresentação de trabalhos selecionados sobre temas referentes à Engenharia Biomédica e suas 
especificações. Os trabalhos inscritos foram enviados em forma de resumo expandido e foram avaliados 
e selecionados pelos coordenadores de cada sessão. Ao final das apresentações os participantes 
preencheram um questionário, este, por sua vez, foi usado como seleção para premiar as melhores 
apresentações. Intercaladas com as apresentações dos trabalhos, foram apresentadas palestras de 
diferentes temas aos espectadores. 

 
- O evento contou com a presença de professores do curso de Engenharia Biomédica da Universidade 

Federal de Uberlândia e o coordenador desse curso. Houve um dia dedicado à mostra e apresentação 
de artigos em forma de banners. Foram promovidos cinco workshops distribuídos ao longo da semana 
com temas de cunho acadêmico e profissional (Garantia da Qualidade em Sistemas Digitais, 
Empreendedorismo, Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos, Engenharia Clínica: Da Teoria à 
Prática, Técnicas de processamento de sinais aplicadas ao estudo do controle neural cardíaco). Por 
fim, o evento também contou com um minicurso (MATLAB) e com uma visita técnica (Orthomed Center 
em Uberlândia). A inscrição no simpósio e em todas as atividades oferecidas pelo mesmo foi gratuita. 
Os palestrantes, graduandos e pós-graduandos que compareceram ao evento como ouvintes ou 
apresentadores de artigo receberam certificado de participação.  
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Figura 7: PET Engenharia Biomédica, tutor e ajudantes na organização do IX SEB 

 
 

 
Figura 8: Credenciamento no primeiro dia do evento 
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Figura 9: Mesa diretora do IX SEB na abertura do evento 

 
 

 
Figura 10: Kit SEB - Camiseta e bloco de anotações 
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Figura 11: Palestrantes. 

 
 

 
Figura 12: Minicurso de MATLAB. 
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Figura 13: Petianos e aluno na Mostra de Tecnologia do IX SEB. 

 

 
Figura 14: Alunos na Mostra de Tecnologia do IX SEB. 
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Figura 15: Fabiano Valias de Carvalho (Palestrante convidado), Lúcio Flávio Brito (convidado para ministrar Workshop), Prof. 
Dr. Edgard Lamounier (ex-tutor do PET) e Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade (atual coordenador do curso), respectivamente. 

 
Promotores da atividade: 

- PET Engenharia Biomédica e Professor Doutor Adriano Oliveira Andrade, atual coordenador do curso. 

 

Justificativa realização da atividade: 

- O SEB é o instrumento de captação de ideias, necessidades e divulgação dos resultados das pesquisas 
em andamento e concluídas em nossa instituição. Logo, sua realização é necessária para a 
disseminação dos conhecimentos em Engenharia Biomédica. 

- Motivar a criação e integração de projetos de pesquisa multicêntricos, interdisciplinares e 
multidisciplinares em nossa instituição, em Minas Gerais, principalmente na região do triângulo mineiro, 
e no Brasil com foco em difundir estes projetos; 

- Promover o curso de Graduação e Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, e ainda a profissão de 
Engenheiro Biomédico no Brasil, devido ao pouco conhecimento que a população e outros profissionais 
têm nesta área; 

- Divulgar pesquisas realizadas na área de Engenharia Biomédica; 
- Promover a interação entre estudantes de graduação e pós-graduação com empresas que atuam na 

área de Engenharia Biomédica em território nacional. 

 

Resultados alcançados: 

- Com esse evento, os alunos da graduação e pós-graduação em Engenharia Biomédica poderiam obter 
um ambiente adequado para que pudessem apresentar suas pesquisas, descobertas e inovações na 
área, e que o curso de Engenharia Biomédica da UFU fosse divulgado para outras instituições do país 
e órgãos importantes da área. 

 
Comentário Geral: 

- Assim como as edições anteriores, o evento contou com muitos inscritos e teve boa participação dos 
alunos de graduação. 
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Tema: Trote Social 
 
Natureza da atividade realizada:  
 

- Palestra, Seminário, Gincana; 
- Essa atividade tem caráter de extensão;  

 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

  X     X     

Público Alvo: 

- Alunos ingressantes nos cursos da Faculdade de Engenharia Elétrica: Engenharia Biomédica, 
Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica e Engenharia 
Eletrônica e de Telecomunicações. Aproximadamente 90 participantes. 

 
Descrição da Atividade: 

- Na primeira semana de cada semestre, os alunos ingressantes da Faculdade de Engenharia Elétrica 
são recepcionados com uma gama de atividades de caráter integrador denominada Trote Social. No 
primeiro dia é feita uma apresentação da Universidade através de seminários e palestras informativas 
ministradas pelos alunos e coordenadores de cada curso. Nos dias seguintes, os ingressantes são 
levados para conhecer os laboratórios da faculdade, linhas de pesquisa e os lugares mais importantes 
da universidade (Biblioteca, Blocos de aulas, etc). Os ingressantes também conhecem as entidades da 
faculdade (Grupos PET, Empresa Júnior, Coordenação, Diretório acadêmico). Elas são responsáveis 
pelo evento e seus membros estão presentes o tempo todo e a disposição para tirar dúvidas.  

 
- A principal atividade realizada pelo Trote Social é a ajuda social à comunidade carente ou organizações 

sociais. No primeiro semestre de 2016 os alunos fizeram uma visita e doações de roupas e alimentos 
para o Asilo FASE (Fundação de Ação Social Evangélica), no segundo semestre a doação foi feita no 
Núcleo Servos Maria de Nazaré (cuida de crianças com deficiência mental e também é uma creche) e 
os ingressantes foram levados para visitar a APA (Associação de proteção animal). Todas as doações 
feitas foram arrecadações dos próprios calouros durante a semana. 

 
- No fim das atividades foi feita uma doação de sangue ao Hemocentro de Uberlândia. 

 
- Por último, é realizada uma gincana entre todos os envolvidos no evento para incentivar a integração 

entre os ingressantes, a gincana foi realizada no campus Educação Física, onde todos puderam praticar 
esportes e se divertir. 
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Figura 16: Ingressantes assistindo palestra. 

 
 

 
Figura 17: Coffee Break no primeiro dia de palestras. 
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Figura 18: Arrecadação de alimentos para doação 

 

 
Figura 19: Doação de sangue. 
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Promotores da atividade: 

- PET Engenharia Biomédica, PET Engenharia Elétrica, CONSELT, Diretório Acadêmico e Coordenação 

da Faculdade de Engenharia Elétrica. 

 

Justificativa para realização da atividade: 

- Proporcionar a integração dos ingressantes com a Universidade e com a comunidade.  

 

Resultados alcançados: 

- Esclarecimento dos estudantes quanto às oportunidades que a Universidade pode oferecer; 
- Integração Calouros-Veteranos; 
- Apoio à formação e ao crescimento social da comunidade universitária envolvida; 

 

Comentário geral: 

- Assim como as edições anteriores, o evento ocorreu como planejado e teve boa participação de 
calouros e alunos de graduação. 

 

 
Tema: InterAção com o PET 

Natureza da atividade realizada: 

- Mostra de projetos em forma de banner e estandes; 
- Esta atividade tem caráter de pesquisa, ensino e extensão; 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

         X   

Público Alvo: 

- A atividade visa atingir parte da população que convive no Parque do Sabiá – Uberlândia, sendo aberto 
para todos os públicos que se interessarem em participar e aprender nas atividades que serão 
realizadas. O evento contou com a participação de aproximadamente 300 pessoas. 

 

Descrição da Atividade: 

- O INTERação com o PET é uma atividade do InterPET da Universidade Federal de Uberlândia para a 
comunidade local, buscando levar os conhecimentos produzidos dentro da academia para o dia a dia 
dos cidadãos uberlandenses e promover uma ação mais integrada entre os grupos PET, priorizando 
práticas voltadas para necessidades sociais como educação, saúde, tecnologias, etc. 

 
- Cada PET é livre para escolher o tipo de atividade que irá desenvolver (Mostra de projetos, dinâmica 

com a comunidade, seminário, etc). Os grupos montam o estande em um lugar movimentado no Parque 
e ficam a disposição da comunidade que frequenta o local. 

 
- No ano de 2016 o PET Engenharia Biomédica escolheu a Eletromiografia como tema e organizou um 

estande com um banner e também com o equipamento, assim os visitantes puderam ver o aparelho e 
perceber o quanto a engenharia está presente em sua vida. Os petianos explicaram e tiraram dúvidas 
não apenas sobre a Eletromiografia, mas também sobre o curso em si. 
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Figura 20: Petianos no estande da Engenharia Biomédica. 

 
 
Promotores da atividade: 

- Todos os grupos PET da Universidade Federal de Uberlândia. 

 

Justificativa realização da atividade: 

- A ideia do evento partiu da necessidade de aproximar a comunidade uberlandense da Universidade 
como um todo, mostrando que cada curso de graduação tem sua importância e como eles estão 
presentes no dia-a-dia das pessoas. O evento segue os três pilares que regem o programa. É uma 
atividade interdisciplinar, educativa e cultural, que promove a interação transformadora entre 
universidade e outros setores da sociedade. 

 

Resultados alcançados: 

- Troca de experiências e informações através das atividades dinâmicas desenvolvidas pelos grupos 
PET; 

- Apoio à formação e ao crescimento social da comunidade envolvida; 
- Integração Universidade-Sociedade. 

 
Comentário Geral: 

- O evento ocorreu como planejado e teve boa participação da comunidade uberlandense. 
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Tema: XIV CEEL (Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica) 

Natureza da atividade realizada: 

- Seminário, Conferência; 
- Atividade tem caráter de ensino, pesquisa e extensão.  

 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

         X   

Público Alvo: 

- Graduandos e Pós-Graduandos dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Biomédica, Engenharia 
Eletrônica e de Telecomunicações, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia da Computação. 
O evento contou com mais de 200 inscritos e com participantes de outras Universidades. 

 

Descrição da Atividade: 

- XIV CEEL – XIV Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica – representa um meio, no qual 
pesquisadores atuantes nas diversas áreas que englobam Engenharia Elétrica, Engenharia Biomédica 
e áreas afins podem apresentar e discutir suas atividades e contribuições científicas. Nesse contexto, 
são apresentados artigos completos que envolvem o "estado da arte", por meio de resultados teóricos 
e experimentais, além de informações tutorais, nos tópicos de interesse de profissionais, pesquisadores, 
educadores e estudantes de Engenharia Elétrica, Engenharia Biomédica e áreas afins. 

 
- O evento foi organizado de forma dinâmica, as áreas afins foram divididas em sessões técnicas de 

acordo com os temas em comum, assim o participante pôde escolher e assistir as apresentações de 
artigos e projetos de sua área de interesse. No ano de 2016 o evento aconteceu do dia 03 ao dia 07 de 
outubro. 

 
Promotores da atividade: 

- PET Engenharia Elétrica, PET Engenharia Biomédica. 

 

Justificativa realização da atividade: 

- Criar um meio para divulgação dos trabalhos científicos de qualidade desenvolvidos em cursos de 
graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado); 

- Propiciar aos participantes da conferência a discussão de tópicos de pesquisa originados nas diversas 
áreas do conhecimento em Engenharia; 

- Estimular um envolvimento mais expressivo de estudantes em atividades de pesquisa; 
- Possibilitar a atualização do “estado da arte” de vários temas de pesquisa. 

 

Resultados alcançados: 

- Com esse evento, os alunos da graduação e pós-graduação puderam obter um ambiente adequado 
para apresentar suas pesquisas, descobertas e inovações na área. 

- Os discentes se envolveram e se aproximaram mais do meio científico; 
- Foi possível trocar experiências com alunos de outras universidades; 

 
Comentário Geral: 

- O evento ocorreu como planejado e foi um sucesso. 
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Tema: Cultura Afro-Brasileira - Entre a modernidade e a tradição 

Natureza da atividade realizada: 

- Palestra, Roda de conversa; 
- Atividade tem caráter de ensino e extensão.  

 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

          X  

Público Alvo: 

- Toda a comunidade acadêmica e não acadêmica. O evento contou com aproximadamente 60 
participantes. 

 
Descrição da Atividade: 

- A palestra foi ministrada por Jeremias Brasileiro. Historiador, poeta, pesquisador, cronista. Doutorando 
em História Universidade Federal de Uberlândia. Autor de 20 livros. Desenvolve estudos para fomentar 
práticas educativas com enfoque na cultura popular e cultura afro-brasileira, no intuito de oferecer 
referenciais teóricos e metodológicos para embasar o educador de forma didática, principalmente a 
respeito do Congado e suas possibilidades interdisciplinares na sala de aula. 

 
- A palestra tratou de questões culturais e étnico-raciais, foi um momento de reflexão e esclarecimento 

sobre a cultura afro-brasileira (como surgiu, como se tornou tão presente em nossas vidas, os desafios 
que os imigrantes enfrentaram para não abandonarem suas raízes, como eles conquistaram seu espaço 
no Brasil, etc).  

 
- A palestra aconteceu em um auditório dentro na Universidade no dia 29 de novembro de 2016. Houve 

emissão de certificados aos participantes. 

 
Promotores da atividade: 

- PET Ciências Contábeis, PET Sistemas de Informação, PET Engenharia Elétrica, PET Engenharia 

Biomédica e PET Ciências Sociais. 

 

Justificativa realização da atividade: 

- Necessidade de aproximar a comunidade da cultura local; 
- Promover uma atividade extracurricular de caráter social; 

 
Resultados alcançados: 

- Os discentes se envolveram e se aproximaram mais do meio cultural brasileiro; 
- Foi possível trocar experiências com o palestrante e aprender com sua história de vida; 

 
Comentário Geral: 

- O evento ocorreu como planejado. 
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Tema: Gênero e Formação - Vida de Trabalho na Lógica da Exclusão 

Natureza da atividade realizada: 

- Palestra, Roda de Conversa; 
- Atividade tem caráter de ensino e extensão.  

 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

          X  

Público Alvo: 

- Toda a comunidade acadêmica e não acadêmica. O evento contou com aproximadamente 60 
participantes. 

 
Descrição da Atividade: 

- Ministrante: Ms. Germano Almeida F. F. Pereira. Psicanalista, membro fundador do espaço a Pathos. 
Graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia (2013), com Bacharelado e 
Formação de Psicólogo. Mestre em Psicologia Aplicada (Linha de pesquisa: Psicanálise e Cultura) pela 
mesma universidade.  

 
- Em 2015 o Brasil registrou 45460 casos de estupro totalizando uma média de cinco estupros por hora, 

dado do Anuário Brasileiro de Segurança pública de 2015. As mulheres historicamente têm média 
salarial menor que os homens e os índices de violência contra a mulher não são muito diferentes dos 
índices de estupro. A superação desses e outros fatores passa por refleti-los nos locais de ensino, e 
nossa Universidade também faz parte dessa realidade. A roda de conversa nos permitiu estar cientes 
do que acontece ao nosso redor todos os dias, discutindo de maneira saudável as questões de gênero, 
com enfoque no mercado de trabalho. 

 
- A palestra aconteceu em um auditório dentro na Universidade no dia 28 de novembro de 2016. Houve 

emissão de certificados aos participantes. 

 

Promotores da atividade: 

- PET Ciências Contábeis, PET Sistemas de Informação, PET Engenharia Elétrica, PET Engenharia 

Biomédica e PET Ciências Sociais. 

 

Justificativa realização da atividade: 

- A Universidade está inserida em uma sociedade marcada por desigualdades de gênero, ignorá-las seria 
negligenciar a proposta do PET. 

 
Resultados alcançados: 

- Após o evento, percebemos que a discussão sobre gênero é uma necessidade das Universidades, é 
pela garantia dos direitos mínimos e pela superação de desigualdades históricas.  

- Foi possível trocar experiências com o ministrante, conhecer a realidade uberlandense e esclarecer 
dúvidas; 

 

Comentário Geral: 

- O evento ocorreu como planejado. 
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Tema: Formei, e agora ? 

Natureza da atividade realizada: 

- Roda de conversa; 
- Atividade tem caráter de extensão.  

 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

          X  

Público Alvo: 

- Graduandos em geral. O evento contou com a participação de aproximadamente 25 pessoas. 

 

Descrição da Atividade: 

- O evento discutiu sobre o momento que todos os graduandos enfrentarão na vida após a formatura. 
Convidamos o recém-formado em Engenharia Biomédica, Eduardo Morais, para falar sobre sua vida 
alguns meses após o término da graduação e o professor Dr. Alexandre Cardoso, relatando sua 
experiência de vida, foi um momento muito agradável que visou auxiliar a todos na busca pelo melhor 
caminho. 

 
- No ano de 2016 o evento aconteceu do dia 03 ao dia 07 de outubro. Houve emissão de certificados. 

 

 
Figura 21: Participantes conversando com o professor convidado. 

 
Promotores da atividade: 

- PET Engenharia Biomédica. 

 

Justificativa realização da atividade: 

- Auxiliar e sanar as dúvidas que os graduandos possuem sobre a vida pós-formação. 

 
Resultados alcançados: 

- Os participantes se sentiram à vontade para tirar dúvidas; 
- Foi possível trocar experiências com os convidados; 
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Comentário Geral: 

- O evento ocorreu como planejado. 

 
3.4. ATIVIDADES DE CARÁTER COLETIVO E INTEGRADOR  
 

Tema: Cine InterPET 

Natureza da atividade realizada: Extensão 
Tipo de atividade desenvolvida: Exibição do filme A Garota Dinamarquesa (The Danish Girl) 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

         X                 

Público Alvo: 
 

- A atividade Cine InterPET é aberta para todo público acadêmico e para a comunidade externa à 
instituição. 

- Foi contabilizado cerca de 70 pessoas presentes durante a exibição do filme. 

Descrição da Atividade: 
 

- O Cine InterPET é uma atividade vinculada ao Grupo InterPET na qual dois Grupos PET são 
responsáveis pela exibição de um filme que abranja assuntos relevantes a respeito da sociedade. 
Após a exibição do filme é feito um debate, junto da plateia, a respeito do assunto abordado pelo filme. 
Esse debate é mediado por um convidado que tem ciência a respeito do tema. 

 
- O mediador é livre para orientar o debate da maneira que deseja, seja por script de questionamentos 

ou estimulando a expressão da percepção subjetiva do filme pelo olhar da plateia e petianos. O Cine 
InterPET proporciona aos participantes um espaço para demonstrar seus pontos de vista e opiniões. 

 
- Os petianos ficam responsáveis pela qualidade da exibição do filme e pelo conforto dos participantes, 

tanto na reserva de espaço físico adequado quanto na preparação dos comes e bebes para cada 
participante. 

  

Promotores da atividade: 
 

- A atividade foi promovida pelo PET Engenharia Biomédica e pelo PET Medicina Veterinária. Com o 
apoio do Grupo InterPET. 

Justificativa realização da atividade: 
 

- A motivação para execução dessa atividade se encontra na possibilidade de reflexão acerca de 
assuntos da sociedade como racismo, preconceito e outros temas sociais. Os assuntos abordados 
nessa atividade são sempre rodeados de muitos pré-conceitos e precisam ser esclarecidos para que 
a confusão não gere violência e desrespeito. 

- As sessões cinematográficas além de agregar cultura e conhecimento à audiência também estimula 
a interpretação crítica e ensina sobre assuntos ignorados no dia-a-dia, mas que são de extrema 
importância para a formação do cidadão perante a sociedade. 

-  
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Resultados alcançados: 
 

- O filme conseguiu abordar assuntos como homofobia e machismo possibilitando melhor compreensão 
do público a respeito de um assunto que é tão significante em nossa sociedade mesmo sendo tão 
negligenciado. O debate pós filme se mostrou bastante esclarecedor a respeito da comunidade LGBT. 

Comentário Geral: 
 

- O filme é um drama bibliográfico e tal fato talvez tenha favorecido a empatia das pessoas pela história 
cativante e emocionante de Lili Elbe, que nasceu Einar Mogens Wegener e foi a primeira pessoa a se 
submeter a uma cirurgia de mudança de gênero. 

 

Tema: Cine PET 

Natureza da atividade realizada: Extensão 
Tipo de atividade desenvolvida: Exibição do filme Histórias Cruzadas (The Help) 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

                         X 

Público Alvo: 
 

- A atividade Cine PET é aberta para todo público acadêmico e para a comunidade externa à instituição. 
- Foi contabilizado cerca de 20 pessoas presentes durante a exibição do filme. 

Descrição da Atividade: 
 

- A atividade Cine PET consiste na exibição de um filme que aborda assuntos relevantes da nossa 
sociedade atual, como preconceito, homofobia, xenofobia entre outros temas sociais. 

 
- Após a exibição do filme é feito um debate, com a plateia, a respeito do tema que o filme abrange. 

Esse debate é conduzido por um mediador. Semelhantemente ao Cine InterPET, porém ocorre de 
maneira independente do Grupo InterPET. 

 
- Os petianos são participantes e organizadores da atividade em questão. Os petianos, como 

organizadores, ficam responsáveis pela qualidade da exibição do filme e pelo conforto dos 
participantes, tanto na reserva de espaço físico adequado quanto na preparação dos comes e bebes 
para cada participante. 

Promotores da atividade: 
 

- A atividade foi promovida pelo PET Engenharia Biomédica e pelo PET Engenharia Elétrica. 

Justificativa realização da atividade: 
 

- A atividade tem as mesmas motivações do Cine InterPET que é promover um ambiente de livre debate 
e liberdade de expressão para tratar de assuntos pertinentes a sociedade, de modo a estimular 
interpretações críticas e promover a formação cidadã. 
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Resultados alcançados: 
 

- O filme conseguiu retratar bem situações de preconceito que datam de 1960 juntamente com ideias 
segregacionistas advindas do Apartheid contadas pela visão de mulheres negras dos Estados Unidos. 

 
- O filme também retrata a esperança e a repressão, dos negros, frente a discursos de ativistas, como 

o político estadunidense como Martin Luther King Jr. 

 

 
Figura 22: Exibição do filme The Help 

Comentário Geral: 
 

- O pouco público talvez se deva ao fato da sessão cinematográfica ter ocorrido no final do semestre 
letivo. Porém, a atividade foi considerada satisfatória visto que o tema pode ser abordado e 
amplamente discutido. 
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Tema: PET Integração 

Natureza da atividade realizada: A atividade permeia a esfera de Ensino. 
Tipo de atividade desenvolvida: Roda de Conversa. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

         X             

Público Alvo: 
- A atividade tem como foco os petianos de três Grupos PET distintos. 
- Aproximadamente 40 petianos participaram da atividade. 

Descrição da Atividade: 
 

- A atividade consiste no encontro de 3 Grupos PET distintos onde eles podem trocar experiências, 
ideias, conhecer novas pessoas, fazer amigos, parcerias e criar laços. Aprende-se sobre atividades 
que deram certo em outros Grupos PET e as que deram errado, aprendemos sobre os desafios 
enfrentados durante a realização das mesmas e como vencê-las. Além de criar um ambiente amigável 
para a integração e confraternização dos petianos. 

 
- Os petianos participam e organizam a atividade. 

Promotores da atividade: 
 

- A atividade é promovida pelo Grupo InterPET, porém apenas três Grupos PET participam por vez. 

Justificativa realização da atividade: 
 

- A atividade busca abranger os conhecimentos e aprimorar a realização de atividades por meio dos 
petianos através de compartilhamento de experiência. A atividade visa, também, o estabelecimento 
de uma rede de contatos onde os petianos possam ter um sistema de suporte para a partilha de 
serviços e informação. 

 
- A atividade contribui para a formação de pessoas mais capacitadas para enfrentar os desafios e 

dificuldades surgem no decorrer da realização de alguma atividade. 

Resultados alcançados: 
 

- A atividade traz bastante conhecimento através de experiências compartilhadas, de maneira que os 
obstáculos na realização de alguma atividade podem ser evitados antes que aconteça. Além de criar 
amizades e reforçar laços de parcerias entre os Grupos PET. 

Comentário Geral: 
 

- A atividade é de fácil execução, pois ocorre, na maioria das vezes, no período noturno dentro da 
Universidade Federal de Uberlândia em uma sala reservada pelo Grupo. 
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Tema: Comemoração dos 10 anos do curso de graduação em Engenharia Biomédica 

Natureza da atividade realizada: Cerimônia 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

          X             

Público Alvo: 
 

- A cerimônia foi destinada aos alunos (regularmente matriculados ou egressos), professores, 
pesquisadores e colaboradores que contribuíram/contribuem com o curso de graduação em 
Engenharia Biomédica na Universidade Federal de Uberlândia. 

 
- Compareceram ao evento cerca de 120 pessoas. 

Descrição da Atividade: 
 

- A atividade consistiu em uma tarde de considerações e recordações a respeito da trajetória do curso 
ao longo desses 10 anos de história, onde os participantes puderam aprender/relembrar a história da 
Engenharia Biomédica na Universidade Federal de Uberlândia, compartilhar histórias e reencontrar 
amigos em uma tarde agradável no auditório do Bloco 1E. Após a tarde de conversa e apresentações 
o público se dirigiu à frente da Reitoria para tirar uma foto e, assim, registrar os 10 anos do curso de 
graduação em Engenharia Biomédica. 

 
- Os petianos organizaram o evento, convidando toda a comunidade relacionada a Engenharia 

Biomédica da UFU, reservando o espaço físico para a realização da mesma e preparando uma 
apresentação contendo a trajetória do curso até o momento. Além de criar uma logo comemorativa 
para os 10 anos do Curso. 

 

 
Figura 23: Foto comemorativa dos 10 anos do curso de graduação em Engenharia Biomédica 
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Figura 24: Logo comemorativa 10 anos Engenharia Biomédica UFU 

  

Promotores da atividade: 
 

- A atividade foi promovida pelo PET Engenharia Biomédica e pela Coordenação do Curso de 
Engenharia Biomédica (COCEB) da UFU. 

Justificativa realização da atividade: 
 

- A atividade foi planejada com o intuito de comemorar os 10 anos do curso de graduação em 
Engenharia Biomédica. O PET Engenharia Biomédica, juntamente com a COCEB, não poderia deixar 
que uma data tão importante para o curso de graduação em Engenharia Biomédica passasse 
despercebida, logo a realização da atividade era de extrema importância para os petianos e para a 
COCEB. 

 
- A atividade registrou a primeira década do Curso e relembrou grandes momentos de sua trajetória, 

assim como possibilitou o reencontro de pessoas e a oportunidade de fazer novas amizade em um 
ambiente descontraído e divertido. 

  

Resultados alcançados: 
 

- Além de marcar a trajetória no curso de graduação em Engenharia Biomédica a atividade também 
recordou os momentos passados, as dificuldades enfrentadas e as vitórias alcançadas ao longo do 
caminho. O ambiente criado possibilitou momentos nostálgicos, reencontros e novos começos dentro 

da Comunidade Engenharia Biomédica da UFU. 

Comentário Geral: 
 

- Enfrentou-se o impasse de que a atividade foi realizada no meio da semana e vários membros da 
Comunidade Engenharia Biomédica da UFU não puderam estar presentes, tendo em vista trabalho, 
família, viagens e muitos também não morarem em Uberlândia. Todavia o público presente tornou a 
atividade extremamente agradável e prazerosa. 
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3.5. AÇÕES AFIRMATIVAS E DE APOIO AOS ALUNOS DO CURSO  

 

 
- Pré-Cálculo (março e agosto); 

- Minicurso de Programação em C# (setembro); 

- Minicurso de Programação Arduino (maio e novembro); 

- Minicurso de Desenvolvimento de Jogos usando Unity 3D (maio e setembro); 

- IX SEB (agosto); 

- Formei, e agora? (Palestra) (novembro); 

- Excursão XXV CBEB (outubro); 

- Minicurso de Processamento de Imagens em MATLAB (outubro); 

- Minicurso de Programação Direcionado ao Desenvolvimento de Aplicativos para Plataformas Mobile 

(junho); 

- Roda de conversa (gênero e formação: vida de trabalho na lógica da exclusão) (novembro); 

- Palestra (Cultura afro-brasileira: entre a modernidade e a tradição) (novembro). 

 

 
3.6. OUTRAS ATIVIDADES QUE O GRUPO CONSIDERAR PERTINENTES  
 

 
- Reunião semanal; 

- Excursão XXV CBEB (outubro); 

- Processo Seletivo do Grupo (maio); 

- Participação no III Encontro dos PETs (setembro); 

- Site do Grupo PET; 

- Site da Graduação em Engenharia Biomédica; 

- Mural do PET. 

 

3.7. AÇÕES PARA DIMINUIÇÃO DAS TAXAS DE EVASÃO E DE RETENÇÃO 
 

- Pré-Cálculo; 
- Minicurso de Programação em Arduino; 
- IX SEB. 

 
3.8. IMPACTO E INOVAÇÃO NA GRADUAÇÃO 
 
Entre as atividades apresentadas anteriormente, aquelas que se mostraram impactantes e inovadoras 
no âmbito da graduação foram: 
 

- IX Simpósio de Engenharia Biomédica (SEB); 
- Minicurso de Processamento de Imagens em MATLAB; 
- Minicurso de Pré-Cálculo; 
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4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
 

4.1. A carga horária mínima de dez horas semanais para orientação dos alunos e do grupo 

foi cumprida pelo(a) tutor(a)? 

(x) Integralmente 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não foi cumprida 

Justifique: ................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

 

4.2. A carga horária de vinte horas semanais para cumprimento das atividades do PET foi 

cumprida pelos alunos bolsistas e não bolsistas? 

(x) Integralmente 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não foi cumprida 

Justifique: ............................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

(  ) Integralmente 

(x) Parcialmente 

Justifique: Apenas duas atividades planejadas não foram realizadas, o minicurso de 

instrumentação biomédica devido a falta de organização do minicurso que era ministrado 

nos anos anteriores o grupo optou por uma reformulação do minicurso antes de oferecer 

novamente aos graduandos e a pesquisa coletiva de uma impressora 3D não teve um 

orientador para ajudar o grupo a começar a pesquisa que foi trocada por outra com um 

orientador.  

4.4. Informe sobre a participação da UFU em relação ao apoio institucional para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo: 

(x) Integral  

(  ) Parcial  

(  ) Não houve apoio 

Justifique:................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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4.5. Informe sobre a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso de graduação 

ao qual está vinculado: 

(x) Efetiva 

(  ) Parcial  

(  ) Não houve interação 

Justifique:................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

4.6. Informe sobre a atuação da SESu, considerando os aspectos de acompanhamento e 

gestão do PET: 

(  ) Excelente  (  ) Regular           (x) Não aplicável  

(  ) Bom  (  ) Ruim 

Justifique:................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) do 

PET quanto ao acompanhamento, orientação e avaliação do grupo: 

(x) Excelente  (  ) Regular 

(  ) Bom  (  ) Ruim 

Justifique:................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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5. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 

5.1. Dirigidas ao Grupo (tutor e alunos) 

 

5.1.1. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo, relacione, no mínimo, três 

atividades desenvolvidas pelo grupo PET, que caracterizem indicadores da 

indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. 

 

- O Simpósio em Engenharia Biomédica (SEB) é um evento que caracteriza as três vertentes do PET. 

Ensino, por meio dos Workshops e Minicursos ofertados e também através dos seminários, palestras e 

apresentações de artigos que acontecem durante o evento e contribuem de maneira direta para os 

ouvintes. A Pesquisa está presente pois o evento contou com mais de 80 submissões de artigos, que 

são difundidos entre os mais de 200 graduandos e pós-graduandos na Mostra de Tecnologia do evento. 

Envolve extensão pois é um evento gratuito e aberto à comunidade universitária e não-universitária que 

tem interesse pela área, promovendo um ambiente de mútua troca de saberes e experiências.  

 

- O evento em conjunto com os demais grupos PET da UFU, “InterAção com PET”, também se encaixa 

nas 3 vertentes. Ensino, pois os petianos passam seu conhecimento para os visitantes, que aprendem 

de forma interativa como a Engenharia Biomédica está presente em seu dia-a-dia. A pesquisa está 

presente porque estudos são realizados antes do evento, durante o ano, para escolher que tipo de 

dinâmica iremos realizar e como iremos transmitir o conteúdo escolhido de forma clara, prática, que 

possa chamar a atenção e corresponder às expectativas propostas. Tem caráter de extensão pois o 

evento trata-se do contato direto entre universidade-sociedade, há uma grande troca de experiências e 

os petianos levam o que eles produzem para fora da universidade. 

 

- O Vem pra UFU é um evento destinado aos estudantes do ensino médio de Uberlândia e região, onde 

os cursos de graduação tem a oportunidade de expor seu conteúdo e auxiliar os alunos na decisão da 

carreira a seguir. Envolve ensino pois passou-se conhecimento aos alunos em relação ao curso como: 

Grade horária, disciplinas, oportunidades, pesquisas e etc. Envolve pesquisa pois, para passar uma 

visão mais prática do curso, levou-se, com o auxílio dos laboratórios pesquisas, práticas expondo para 

os alunos e explicando o que o engenheiro pode fazer. Envolve extensão pois, o evento foi destinado a 

comunidade externa da UFU e como retorno espera-se uma menor evasão dos cursos e uma melhor 

escolha nos vestibulares. 

 

  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU 
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE IFES – DIFES 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 
5.2. Dirigidas ao tutor  

 

5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/científicas/administrativas mais relevantes que 

realizou/participou no ano (congressos, publicações, pesquisas, administração, conselhos 

etc) 

 

Artigos em Revistas (A1 – Engenharias IV) 

 

a) Andrade, Adriano O. ; FERREIRA, LUIZ CLÁUDIO VIEIRA ; RABELO, AMANDA G. ; VIEIRA, MARCUS 
FRAGA ; CAMPOS, ALEXWELL RODRIGUES ; GONÇALVES, BRUNO FERREIRA ; Pereira, Adriano 
A. . Pelvic movement variability of healthy and unilateral hip joint involvement individuals. Biomedical 
Signal Processing and Control (Print), v. 32, p. 10-19, 2017. 

 

b) MACHADO, ALESSANDRO R. P. ; ZAIDAN, HUDSON CAPANEMA ; PAIXÃO, ANA PAULA SOUZA; 
Cavalheiro, Guilherme Lopes ; OLIVEIRA, FÁBIO HENRIQUE MONTEIRO ; JÚNIOR, JOÃO AREIS 
FERREIRA BARBOSA ; NAVES, KHELINE ; Pereira, Adriano Alves ; PEREIRA, JANSER MOURA ; 
POURATIAN, NADER ; ZHUO, XIAOYI ; O’ ; SHARIM, JUSTIN ; BORDELON, YVETTE ; YANG, 
LAURICE ; VIEIRA, MARCUS FRAGA ; Andrade, Adriano O. . Feature visualization and classification 
for the discrimination between individuals with Parkinson?s disease under levodopa and DBS 
treatments. Biomedical Engineering Online (Online), v. 15, p. 169, 2016. 

 

 

Projetos de Pesquisa e Extensão 

 

a) AVALIAÇÃO LONGITUDINAL DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO HOSPITALAR COM 
USO DE FERRAMENTA COMPUTACIONAL. 

 
Descrição: A execução do projeto possibilitará aos colaboradores do sistema de saúde pública, 
pesquisadores, estudantes e comunidade em geral conhecer, discutir e aplicar técnica específica de cálculo 
de eficiência em hospitais públicos permitindo assim uma melhor compreensão do complexo sistema de 
saúde numa ótica qualitativa que por sua vez pode repercutir na qualidade individual profissional. Ademais 
apresenta-se como um relevante instrumento de aferição de eficiência das atividades e operações na rede 
pública hospitalar. Valor Financiado: R$38.605,77. 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) 

 

b) DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA PARA PREVENÇÃO E 
TRATAMENTO DE FALHAS HUMANAS NOS CENTROS DE OPERAÇÃO DA 
CEMIG 

 
Descrição: O projeto é uma oportunidade de atendimento às necessidades do setor elétrico e possibilitará o 
uso de sistemas que visam a maximização da atenção e vigilância do indivíduo baseado na detecção, 
avaliação e tratamento dos fatores críticos, tais como estresse, que resultam em falhas nas atividades 
laborais o que ainda não é muito comum no cenário nacional. A metodologia proposta para treinamento e 
recuperação do indivíduo poderá ser individualizada para cada profissional, que considerará as 
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peculiaridades e características inerentes ao mesmo. Valor Financiado: R$1.412.177,00. Situação: Em 
andamento; Natureza: Desenvolvimento. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2).  

 

c) AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FISICO, NUTRICIONAL E PSICOLÓGICO 
DE PARA-ATLETAS DA MODALIDADE HALTEROFILISMO E DE ATLETAS DE 
TAEKWONDO 

 
Descrição: Este programa tem por objetivo avaliar e propor treinamentos para melhorar o desempenho de 
atletas. Os protocolos de avaliação e treinos serão inicialmente aplicados a paraatletas da modalidade 
halterofilismo e atletas de Taekwondo. A avaliação dos atletas será realizada por meio da reconstrução de 
imagens tridimensionais, equipamentos de eletromiografia, análise da composição corporal, plataformas de 
força e softwares para análises do movimento e análise de sinais biológicos. Os dados coletados pelos 
sistemas servirão de subsidio para o estudo e otimização dos movimentos, condicionamento físico e mental, 
podendo ser verificado o limite de cada atleta, alterando o protocolo do exercício e provavelmente diminuindo 
a fadiga muscular que pode levar à lesões. Os movimentos serão reconstruídos por um sistema desenvolvido 
na Universidade Federal de Uberlândia. Essa reconstrução é fundamental para a definição de padrões de 
movimentos que podem otimizar o gesto esportivo. A operação em conjunto dos sistemas pode otimizar o 
movimento e dar suporte ao treinador para melhorar o condicionamento físico dos atletas, para fins de 
competições importantes no cenário nacional e internacional. Valor Financiado: R$256.270,00. 
Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.  
Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (2).  
 
Orientações concluídas em 2016:  
 
I.C. (Iniciação Científica) = 6;  
Mestrado = 4;  
Qualificação Doutorado = 2. 
 
  Orientações em andamento em 2016:  
I.C. (Iniciação Científica) = 4;  
Mestrado = 3;  
Doutorado = 6. 
 

5.2.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a sua ação efetiva como 

tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem a metodologia que você utiliza 

na Educação Tutorial.  

 

a) Participação nas reuniões visando garantir que o planejamento de atividades do grupo PET seja 

acompanhado, avaliado e mesmo alterado, conforme as novas demandas e dificuldades no decorrer do 

ano. Realização de diálogos abertos no Grupo PET para resolução de problemas de diversas ordens, 

onde se estimula a participação de cada um. 

b) Participação como orientador de alguns alunos do PET que atuam em atividades de pesquisa, 

auxiliando no desenvolvimento dos trabalhos e facilitando o contato dos petianos com os professores 

responsáveis diretos pelas pesquisas. 

c)  Orientação aos membros do grupo PET, em relação a sua vida acadêmica, com o objetivo de evitar 

tarefas e equilibrar as funções que prejudiquem tanto sua condição de membro do PET quanto a sua 

vida acadêmica. 
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5.2.3. Considerando as atividades desenvolvidas no grupo e a sua ação efetiva como tutor, 

relacione, no mínimo, três ações que caracterizem suas contribuições ao avanço qualitativo 

do curso de graduação ao qual está vinculado. 

 

As ações estão relacionadas com o tempo de exercício no magistério e na administração acadêmica do 

tutor, na participação ativa na criação do Curso de Graduação e de Pós-Graduação em Engenharia 

Biomédica e em todas as suas reformulações, Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia 

Biomédica e Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da UFU, e essa 

atividades refletem-se nas atividades desenvolvidas no Grupo PET Engenharia Biomédica e também no 

Curso de Graduação, principalmente no que tange a questões como retenção e evasão. 

a) Inclusão de estudantes do curso de graduação não petianos, no desenvolvimento de algumas atividades 

organizadas pelo grupo PET, buscando uma maior interação entre os estudantes não petianos e o os 

petianos envolvidos. 

b) Planejamento e acompanhamento da execução de ações extracurriculares (cursos, minicursos, oficinas, 

visitas etc) os quais influenciam decisivamente na melhoria do curso de graduação em Engenharia 

Biomédica. 

c) Planejamento e acompanhamento de eventos que têm o grupo PET como o principal articulador, no 

sentido de potencializar os efeitos positivos destas atividades. 

 

5.2.4. Considerando as atividades desenvolvidas no âmbito do grupo e a sua ação efetiva 

como tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que tenham sido originalmente construídos 

no PET e que foram incorporados à sua prática docente junto aos demais alunos da 

graduação.  

 

a) Devido a maior proximidade com estudantes do Curso de Graduação, no caso os membros do PET 

Biomédica, é possível verificar vários pontos fracos, potencialidades e dificuldades apresentadas pelos 

estudantes. Isso torna mais fácil a compreensão das dificuldades enfrentadas pelos estudantes do 

Curso de um modo geral. Esta compreensão possibilita a criação de um ambiente mais saudável para 

o ensino e aprendizagem. 

b) No primeiro período do Curso existe um grande desconhecimento sobre as atividades a serem 

desenvolvidas pelo Engenheiro Biomédico. Para acelerar este conhecimento é necessário a aplicação 

de ações que visem a rápida compreensão destas atividades. Uma das maneiras de realizar esta meta 

é por meio de aulas práticas com a participação do estudante ingressante não como um ser passivo, 

mas sim atuante durante as aulas. Neste quesito, os estudantes do PET atuam como ministrantes do 

Curso de Instrumentação Básica para os estudantes do primeiro período. Esta ação tem estimulado 

muito os estudantes ingressantes. 
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c) As atividades e ações do PET envolvem a participação de no mínimo 12 estudantes diferentes. A 

convivência e o aprendizado com as diferenças, faz com que o tutor consiga desenvolver trabalhos em 

grupo com mais facilidade. 

 

5.3. Dirigida ao conjunto dos alunos do PET 

 

5.3.1. Informe os trabalhos apresentados/publicados por cada um dos alunos do grupo, 

indicando o evento, o local e a data. 

 

- Desafio Temático em Engenharia Biomédica (DETEB): Uma proposta aos cursos de 

graduação do Brasil 

Petianos: Amanda Oliveira Cunha, Eduardo Borges Gouveia, Fernanda, Moraes Lopes, 

Reverton Gustavo de Queiroz Silva e Yuran Costa Dias. 

                     Evento: XXV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica 

                     Local: Rafain Palace Hotel, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. 

                     Data: 17 a 20 de outubro de 2016. 

  

- Aplicativo móvel para aferição de frequência cardíaca e acompanhamento médico 

remotamente 

Petiano: Eduardo Borges Gouveia. 

Evento: IX Simpósio de Engenharia Biomédica 

Local: Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. 

Data: 22 a 26 de agosto de 2016. 

  

- Desenvolvimento de um monitor multiparamétrico para aferição de sinais biológicos 

Petianos: Eduardo Borges Gouveia, Marryele Moniê de Oliveira Silva e Reverton Gustavo de 

Queiroz Silva. 

Evento: IX Simpósio de Engenharia Biomédica 

Local: Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. 

Data: 22 a 26 de agosto de 2016. 

                                                                                  

- Realidade Virtual como tecnologia de apoio ao processo de educação inclusiva para 

deficientes intelectuais 

                     Petiano: Yuran Costa Dias 

Evento: IX Simpósio de Engenharia Biomédica 

Local: Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. 

Data: 22 a 26 de agosto de 2016. 
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- Tecnologia assistiva e contribuições para a sociedade 

Petianos: Amanda Oliveira Cunha, Ana Carolina Torres Cresto, Daniela de Cássia Silva, 

Danillo Rodrigues da Silva, Eduardo Borges Gouveia, Fernanda Moraes Lopes, Giovenna 

Cavalcanti Brandão Lima, Júlia Nepomuceno Mello, Marryele Moniê de Olivieira Silva, 

Reverton Gustavo de Queiroz Silva, Rosane Mendonça Rodrigues, Yuran Costa Dias. 

                 Evento: III Encontro do Programa de Educação Tutorial UFU 

                    Local: Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil 

                    Data: 28 de setembro de 2016 

  

- Simpósio de Engenharia Biomédica 

Petianos: Amanda Oliveira Cunha, Ana Carolina Torres Cresto, Daniela de Cássia Silva,Danillo 

Rodrigues da Silva, Eduardo Borges Gouveia, Fernanda Moraes Lopes, Giovenna Cavalcanti 

Brandão Lima, Júlia Nepomuceno Mello, Marryele Moniê de Olivieira Silva, Reverton Gustavo 

de Queiroz Silva, Rosane Mendonça Rodrigues, Yuran Costa Dias. 

                     Evento: III Encontro do Programa de Educação Tutorial UFU 

        Local: Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil 

                    Data: 28 de setembro de 2016 

  

- Programa pedagógico para auxílio de ingressantes na engenharia da Universidade 

Federal de Uberlândia 

Petianos: Amanda Oliveira Cunha, Ana Carolina Torres Cresto, Daniela de Cássia Silva,Danillo 

Rodrigues da Silva, Eduardo Borges Gouveia, Fernanda Moraes Lopes, Giovenna Cavalcanti 

Brandão Lima, Júlia Nepomuceno Mello, Marryele Moniê de Olivieira Silva, Reverton Gustavo 

de Queiroz Silva, Rosane Mendonça Rodrigues, Yuran Costa Dias. 

                     Evento: III Encontro do Programa de Educação Tutorial UFU 

        Local: Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil 

                    Data: 28 de setembro de 2016 

  

5.3.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva do tutor, 

relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem avanços qualitativos na formação 

acadêmica e na formação cidadã dos petianos. 

 

- Participando do Programa de Educação Tutorial, os petianos aprendem a organizar eventos 

de diferentes gêneros, desenvolvendo a habilidade de como proceder perante o público, 

desenvoltura social, comunicabilidade, e resolução de problemas. Tais características são 
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imprescindíveis para o mercado de trabalho, conferindo ao PET importância impar na 

formação do indivíduo. 

- A partir da realização das atividades de extensão, o grupo é capaz de desenvolver a 

solidariedade, buscando entender as necessidades da comunidade. Tem-se contato com 

diversos segmentos da sociedade em faixas etárias e classes sociais diferentes. Com isso, o 

PET desenvolve o sentimento de cidadania e integração entre ciência e a coletividade. 

- Participando das atividades voltadas para o ensino, os petianos são aptos a aprender mais 

sobre a área docente e desenvolvem a habilidade de passar seu conhecimento para as 

demais pessoas, além de aprimorar a capacidade de comunicação e expressão de ideias, 

mostrando que o PET possui relevância na formação de futuros professores também.  

 

 

Local e data: Uberlândia, 17 de fevereiro de 2017 
 
 
 

_______________________________________________ 
Tutor(a): 


