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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.
2.2.
2.3.
2.4.

Grupo: PET Engenharia Biomédica
Home Page do Grupo: http: //http://www.petengbio.feelt.ufu.br/
Data da criação do Grupo: Maio/2010
Natureza do Grupo:
( X ) Curso específico: Engenharia Biomédica
( ) Interdisciplinar: ................................................ (nomes dos cursos)
( ) Institucional: ..................................................... (nome(s) do(s) curso(s))
Nome do(a) tutor(a): Adriano Alves Pereira¹, Fernando Pasquini Santos² *
E-mail do(a) tutor(a): adriano.pereira@ufu.br¹, fernando.pasquini@ufu.br²
Titulação e área: Doutor em Engenharia Elétrica¹,Doutor em Engenharia Elétrica²
Data de ingresso do(a) tutor(a) (mês/ano): .10/2016¹,11/2017²

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

* O prof. Fernando Pasquini Santos passou a realizar atividades como tutor para substituir o prof.
Adriano Alves Pereira durante seu afastamento no primeiro semestre de 2018.

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

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

Ana Carolina Torres Cresto

Março/2015

Maio/2016

6

74,69

75,50

Arthur Henrique Saraiva de Melo

Março/2016

Maio/2017

3

75,60

73,50

Bianca Soares de Sá Peixoto

Agosto/2015

Maio/2017

5

89,39

90,68

Daniela De Cassia Silva

Abril/2014

Maio/2016

8

83,99

83,40

Dhara Louise Campos de Assis

Agosto/2015

Maio/2017

5

77,05

77,40

Érica Costa Muniz

Fevereiro/2016

Junho/2017

4

81,80

79,30

Filipe Augusto de Castro Oliveira

Fevereiro/2016

Setembro/2017

4

70,32

71,70

Giovanna Cavalcanti Brandão
Lima

Março/2015

Maio/2016

6

78,38

80,10

Júlia Nepomuceno Mello

Março/2015

Maio/2016

6

97,47

97,23

Mariana Morete Bregantin

Fevereiro/2016

Dezembro/2017

4

83,00

80,70

Marryele Moniê De Oliveira Silva

Abril/2014

Maio/2016

8

89,20

89,40

Rosane Mendonça Rodrigues

Setembro/2014

Outubro/2016

7

78,00

79,30

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

Período

Coeficiente Atual de

PET

letivo

Rendimento Escolar

atual
Amanda Oliveira Cunha

Setembro/2014

Junho/2015

7

82,28

83,01

Danillo Rodrigues da Silva

Agosto/2015

Maio/2016

5

75,80

76,20

Eduardo Borges Gouveia

Abril/2014

Junho/2015

8

85,40

86,30

Fernanda Moraes Lopes

Setembro/2014

Junho/2015

7

92,02

92,23

Reverton Gustavo de Queiroz
Silva

Abril/2014

Junho/2015

8

76,40

77,10

Yuran Costa Dias

Maio/2013

Outubro/2015

10

81,71

Graduação
Finalizada

Nome dos não bolsistas

Ingresso na IES

Ingresso no

Período

Coeficiente Atual de

PET

letivo

Rendimento Escolar

atual

----------

----------

----------

----------

----------
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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

X

Ago

X

Set

Out

Nov

Dez

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, inequações 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 2017 as aulas
ocorreram entre os dias 10 e 13 de abril e no segundo semestre, entre os dias 28 e 29 de agosto e
4 e 5 de setembro, 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, uma vez que são os
petianos que ministram as aulas.

Resultados alcançados:

-

No primeiro semestre letivo de 2017 o minicurso teve uma elevada procura, contando com mais de
cinquenta alunos inscritos para as aulas. Já no segundo semestre letivo de 2017 a quantidade de
inscritos foi cerca de trinta alunos.

-

Através de uma pesquisa de opinião realizada com os participantes do minicurso, as avaliações
realizadas por esses foram positivas, sendo o minicurso considerado pela maioria como ótimo ou
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bom.

Figura 1: Arte promovendo o minicurso de Pré-Cálculo do primeiro semestre letivo de 2017

Figura 2: Realização do minicurso de Pré-Cálculo no primeiro semestre letivo de 2017
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Figura 3: Arte promovendo o minicurso de Pré-Cálculo do segundo semestre letivo de 2017

Figura 4: Realização do minicurso de Pré-Cálculo no segundo semestre letivo de 2017

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.
Buscando o aprimoramento das aulas e do material oferecido aos alunos, elaborou-se slides para o
melhor rendimento das aulas, além de material complementar (material teórico e listas de
exercícios). Pretende-se continuar com o aperfeiçoamento contínuo desses materiais.

Tema: Lógica de programação e programação em C#
Natureza da atividade realizada: Minicurso
Cronograma de Execução da Atividade:
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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:
-

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 e ministrado pelos petianos. Foi realizado no período noturno entre os dias 16 a 20 de
outubro.

Promotores da atividade:
-

Promovida pelo grupo PET Engenharia Biomédica, sendo que o curso também foi ministrado por
um petiano, tendo este, auxílio de outros petianos como monitores para melhor dinâmica do
conteúdo programado.

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, sendo 30 inscritos, ficaram satisfeitos
com o conteúdo apresentado.

Figura 5: Realização do minicurso de C# no segundo semestre letivo de 2017

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

Figura 6: Realização do minicurso de C# no segundo semestre letivo de 2017

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
X

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 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 o nível básico. Assim, 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.
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-

Além dos temas abordados, mostrou-se aplicações e sugeriu-se exercícios, estimulando-se os
alunos a desenvolver seus próprios projetos. O minicurso contou com a organização e participação
de petianos. No primeiro semestre letivo, o minicurso foi ministrado nos dias 22 a 26 de maio, no
período noturno, enquanto que no segundo semestre letivo ocorreu entre os dias 2, 3, 5, 9 e 10 de
outubro, no período noturno também.

Promotores da atividade:
-

Promovida pelo grupo PET Engenharia Biomédica, sendo que o minicurso foi ministrado pelos
petianos no segundo semestre letivo.

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.

Figura 7: Arte promovendo o minicurso de Arduino Básico do primeiro semestre letivo de 2017

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.

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

Tema: Metodologia científica
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:
-

-

-

Este minicurso tem como principal intuito apresentar os principais conceitos da Metodologia
Científica para uma melhor compreensão da produção científica desde a sua concepção, passando
pela parte experimental até a preparação de artigos para publicação.
Ementa:
1.1 Vida acadêmica
1.2 Metodologia Científica I - Métodos e técnicas de pesquisa
1.3 Metodologia Científica II - Protocolo experimental e análise de dados
1.4 Escrita científica I - Roteiro, título, resumo e introdução
1.5 Escrita científica II - Metodologia, resultados e discussão
O minicurso contou com a organização e participação dos petianos e ocorreu entre os dias 15 e 19
de maio, no período noturno.

Promotores da atividade:
-

Promovida pelo grupo PET Engenharia Biomédica, e 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 metodologia científica é utilizada pelo aluno não só durante a
graduação, na realização de artigos científicos, em trabalhos de disciplinas diversas ou no trabalho
de conclusão de curso, como também é de significativa importância para aqueles que seguirão na
área acadêmica, ou que já fazem parte da pós-graduação, mestrado e doutorado.

Resultados alcançados:
-

O minicurso realizado teve uma boa resposta dos participantes, que se sentiram motivados a
continuar aprofundando mais no assunto e aplicando-o em sua vida acadêmica.
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Figura 8: Arte promovendo o minicurso de Metodologia Científica do primeiro semestre letivo de 2017.

Figura 9: Realização do minicurso de Metodologia Científica no primeiro semestre letivo de 2017.

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.

Tema: MATLAB
Natureza da atividade realizada: Minicurso
Cronograma de Execução da Atividade:
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez
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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:
-

-

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.
O curso contou com a organização e participação de petianos para ministrá-lo e ocorreu entre os
dias 18 e 22 de setembro no período noturno.

Promotores da atividade:
-

Promovida pelo grupo PET Engenharia Biomédica, que contou com a participação de dois petianos
para ministrar 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. O software apresenta diversas aplicações sofisticadas desde
a realização de cálculos numéricos, até processamento de sinais e imagens. Contudo, é necessário
um conhecimento básico da linguagem de programação utilizada e das funções que o MATLAB
oferece. Sendo assim, o minicurso teve como objetivo oferecer noções iniciais sobre o MATLAB e a
realização de pequenos scripts no software.

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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Figura 10: Realização do minicurso de Matlab no segundo semestre letivo de 2017

Figura 11: Realização do minicurso de Matlab no segundo semestre letivo de 2017

Comentário geral:
-

Devido a grande procura e aos bons resultados, o grupo pretende manter e aprimorar o minicurso.
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Tema: Minicurso de Excel
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 da utilização da ferramenta Excel em nível
intermediário, abrangendo seus e recursos e funções além do básico, abordando uma gama de
funções, com linguagem simples, para utilização relevante e imediata à projetos de engenharia. O
curso contou com organização e participação de petianos e ocorreu nos dias 6 a 10 de novembro,
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 conhecimento dessa linguagem simples e de alta utilidade enriquecem
possíveis projetos e complementa a graduação dos estudantes. Já que o software de planilhas
Excel possui recursos diversos de organização, tratamento estatístico, apresentação de dados em
forma de tabelas e gráficos, realização de cálculos matemáticos básicos à alguns mais sofisticados
como sistemas de equações não-lineares, e desenvolvimento de softwares básicos aplicáveis ao
curso, sendo, portanto, de significativa relevância para a graduação em engenharia.

Resultados alcançados:
-

O minicurso foi realizado com sucesso e os participantes avaliaram positivamente o conteúdo
ensinado, assim como a didática utilizada.
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Figura 12: Arte promovendo o minicurso de Excel e os demais minicursos do segundo semestre letivo de 2017

Comentário geral:
-

O minicurso de Excel foi uma experiência enriquecedora para os participantes.
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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 - outubro/2017
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 foi 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 foi
mensurado os dados antropométricos e em seguida a avaliação por meio de eletromiografia de superfície
(EMGs).
Para analisar as coletas foi desenvolvido um script para processamento do sinal EMGs. O processamento
consiste em filtragem do sinal e extração de características de interesse como frequência média de ativação
muscular (para caracterizar a fadiga muscular), valor médio da amplitude do sinal, desvio padrão, mediana,
Coeficiente de Variação (CV), F50, F80, Frequência de Pico entre outras características dos sinais coletados
que são interessantes para análise da displasia broncopulmonar, também foi feito um teste de normalidade
Shapiro-Wilk e, como algumas características não seguiam a distribuição normal, foi realizado um teste não
paramétrico (Wilcoxon). Após o desenvolvimento do script, foram processadas todas as coletas e todos os
resultados foram gerados.

Título: Avaliação discente do curso de graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Federal de
Uberlândia
Petianos participantes: Eduardo Gouveia, Amanda Cunha, Ana Carolina Cresto, Arthur Henrique Melo, Bianca
Peixoto, Daniela Silva, Danillo Silva, Dhara Assis, Érica Muniz, Fernanda Lopes, Giovanna Lima, Julia Mello,
Marryele Silva, Reverton Silva, Rosane Rodrigues e Yuran Dias
Professor orientador: Adriano Alves Pereira

Co-orientador: Andrei Nakagawa Silva (doutorando)
Período: janeiro/2017 - agosto/2017
Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo analisar o perfil dos estudantes do curso de Engenharia Biomédica
da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Para tanto foi aplicado um questionário com perguntas de
múltipla escolha. Itens desde cidade de origem até área que pretendem seguir foram avaliados. O número de
respostas representa 48,1% do total de alunos do curso de graduação. Os resultados mostraram que a
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preferência por área de atuação dos estudantes mudou ao longo do curso. Os discentes cursando até o quinto
período preferem as áreas de Neurociência, seguida por Próteses e Órteses e Engenharia Clínica. Os
estudantes do sexto período em diante se interessam, em sua grande maioria, pela área de Engenharia
Clínica. A maior parte dos discentes de ambos os grupos preferem atuar no mercado de trabalho ao invés da
área acadêmica. A graduação em Engenharia Biomédica foi a primeira opção de 65,8% dos estudantes, os
34,2% restantes se interessaram por outros cursos da área de exatas e biológicas, reafirmando o perfil
interdisciplinar dos discentes. De modo geral, a pesquisa mostrou as perspectivas dos estudantes perante as
possibilidades da Engenharia Biomédica. Os dados apresentados podem servir como guia para discussões
futuras acerca da grade curricular e do perfil do egresso, levando em consideração a percepção dos próprios
alunos. A pesquisa resultou em um artigo que foi publicado no V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e
Cinesiologia | X Simpósio de Engenharia Biomédica com o título “Avaliação discente do curso de graduação em
Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia”.

Título: Estudo comparativo da matriz curricular e perfil do egresso dos cursos de graduação em Engenharia
Biomédica
Petianos participantes: Fernanda Lopes, Amanda Cunha, Ana Carolina Cresto, Arthur Henrique Melo, Bianca
Peixoto, Daniela Silva, Danillo Silva, Dhara Assis, Eduardo Gouveia, Erica Muniz, Giovanna Lima, Julia Mello,
Marryele Silva, Reverton Silva, Rosane Rodrigues e Yuran Dias
Professor orientador: Adriano Alves Pereira

Co-orientador: Andrei Nakagawa Silva (doutorando)
Período: janeiro/2017 - agosto/2017
Resumo: Por ser uma formação acadêmica relativamente recente e o curso de graduação em Engenharia
Biomédica abranger várias especialidades, faz-se necessário realizar uma abordagem quantitativa com o intuito
de verificar o nível de abrangência das disciplinas de universidades nacionais, em razão de que a
especificação da qualificação profissional pode ser considerada a partir do resultado do processo de formação
do profissional. Desse modo, foram selecionadas quatro universidades de acordo com o ano de criação e
disponibilidade de informações curriculares do curso. Conforme estas informações curriculares específicas para
Engenharia Biomédica, foram relacionadas as áreas de interesse da instituição de acordo com a quantidade de
disciplinas, horas curriculares e estágios afins, obtendo assim, o perfil do egresso. De acordo com a análise
realizada na UNIVAP verifica-se que a área de instrumentação apresenta a maior carga horária, seguida por
sinais biomédicos. A UFPE possui a maior carga horária de estágio (360 horas), dentre os cursos de
Engenharia Biomédica analisados. A PUC-SP apresenta maior quantidade de disciplinas, além de uma divisão
curricular bem genérica e no curso oferecido pela Universidade Federal de Uberlândia não existe um foco
principal, possuindo um grande equilíbrio de distribuição de componentes curriculares específicos do curso. A
pesquisa resultou em um artigo que foi publicado no V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e Cinesiologia |
X Simpósio de Engenharia Biomédica com o título “Estudo comparativo da matriz curricular e perfil do egresso
dos cursos de graduação em Engenharia Biomédica”.

3.2.2. PESQUISAS INDIVIDUAIS
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 – dezembro/2017
Resumo: A atual pesquisa tem como objetivo a concepção de um módulo de medição inercial sem fio com
capacidade para integração
uma rede sem fios de sensores inerciais para rastreio em tempo real de
movimentos do corpo humano. al módulo dever ser projetado como um pequeno dispositivo vestível que
poder 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 aprimoramentos, além de aprender a utilizar diversas ferramentas de suporte.
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Título: Sensor de fadiga muscular por meio da análise do limiar de lactato com sinal EMG.
Petiano: Arthur Henrique Saraiva de Melo
Professor orientador: Adriano Alves Pereira
Período: julho/2017 - julho/2018
Resumo: A análise da fadiga muscular em atletas permite um melhor estudo de seu rendimento no esporte.
Atualmente os métodos utilizados para tanto podem ser considerados invasivos, além de não serem práticos.
Diante disso, a pesquisa tem o objetivo de desenvolver um sensor com tecnologia emg onde é possível traçar
um gráfico do limiar de lactato simultaneamente ao treinamento do atleta, melhorando assim o diagnóstico do
rendimento do esportista diante de várias situações e evitando testes de campos difíceis e visitas de
laboratórios dolorosas. A pesquisa encontra-se em andamento.

Título: Criação de uma ferramenta para interação homem-computador por meio da análise de sinais
eletromiográficos de superfície para pessoas com disfunções motoras
Petiano: Daniela de Cassia Silva
Professor orientador: Adriano Alves Pereira
Período: janeiro 2017 – janeiro 2018
Resumo: Pacientes que sofrem de disfunções motoras severas, em muitos casos, tem sua comunicação oral
afetada ou limitada. Estas limitações fazem com que a comunicação com o mundo externo seja uma tarefa
extremamente complexa, a qual tem sido abordada por vários pesquisadores em todo o mundo. A busca por
esta estratégia mais natural de comunicação tem direcionado investigações recentes para o estudo de sinais
biológicos que possuem o potencial de codificar estratégias de controle adotadas pelo sistema nervoso central
(SNC). Esta pesquisa propõe a investigação da atividade elétrica detectada a partir da superfície de músculos
(eletromiografia – EMG) como uma ferramenta para melhorar o desempenho de dispositivos de comunicação
utilizados por pacientes que possuem disfunções neuromusculares.

Título: Módulo para Configuração de Ambiente de Realidade Aumentada para Treinamento de Usuários de
Cadeira de Rodas
Petiano: Dhara Louise Campos de Assis
Professor orientador: Prof. Edgard Afonso Lamounier Júnior (Doutorando: Daniel Stefany)
Período: novembro/2017 - atual
Resumo: A Realidade Aumentada abrange atuações nas mais diversas áreas. Com a crescente demanda de
softwares e tecnologias voltadas a área da saúde, observa-se a necessidade da junção dessas áreas de
conhecimentos distintas, porém complementares. Afim de amenizar a dificuldade de adaptação dos pacientes
às cadeiras de rodas e utilizando conceitos de programação em linguagem JavaScript, WebGL bem como
renderização de objetos com o uso de TAGs, propõe-se a criação de um ambiente em Realidade Aumentada
que simule situações cotidianas, como o surgimento de obstáculos (árvores, cones, desníveis, etc.), que
possibilite ao paciente um treinamento para melhor controle da cadeira.
O projeto inclui a participação de fisioterapeutas para proporcionar uma experiência mais assistiva ao paciente.
A pesquisa encontra-se em andamento, com enfoque no desenvolvimento da renderização dos objetos.

Título: Desenvolvimento de Métodos e Instrumentos para Experimentos de Aprendizagem Motora
Petiano: Eduardo Borges Gouveia
Professor orientador: Alcimar Barbosa Soares
Período: fevereiro/2017 - junho/2018
Resumo: A aprendizagem de uma nova tarefa motora está associada a modificações neurais e uma
reorganização das conexões corticais. Os estudos de aprendizagem precisam quantificar o comportamento
para avaliar o grau de aprendizado e a sua evolução durante o treinamento. O objetivo desta pesquisa é
apresentar um novo método para o cálculo de um Índice de Desempenho que visa combinar a acurácia na
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execução da sequência proposta com a sua velocidade para criar um indicador mais fiel à evolução do
desempenho durante o treinamento e aquisição de uma nova habilidade motora. Até o momento foram
publicados os trabalhos “A Framework for visuomotor adaptations studies” e “Proposta de um Índice de
Desempenho para an lise de experimentos de aprendizagem de sequências motoras” ambos no V Congresso
Brasileiro de Eletromiografia e Cinesiologia | X Simpósio de Engenharia Biomédica.

Título: Análise e pré-processamento de sinais de fMRI em reabilitação
Petiano: Érica Costa Muniz
Professor orientador: Fernando Pasquini Santos
Período: julho/2017 - Atual
Resumo: Os exames de imagens são fundamentais para diagnósticos e para o desenvolvimento da medicina.
O processamento de imagens fMRI é importante para obter resultados significativos e para isso existem
diversas ferramentas. A pesquisa tem como objetivo utilizar a ferramenta do matlab, SPM, para processar
imagens de pessoas com lesão na coluna e pessoas normais, a fim de detectar quais as diferenças na ação do
cérebro nos dois casos. No segundo período do ano de 2017 foi feito um estudo sobre ressonância, fMRI e as
possíveis ferramentas utilizadas para o processamento e agora o objetivo é utilizar o SPM para processar
imagens coletadas no HCU (Hospital de Clinicas da UFU).

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 – junho/2017
Resumo: A doença esclerose lateral amiotrófica (ELA) causa a paralisia dos movimentos voluntários do corpo
de um indivíduo sem afetar o cérebro. assim ao atingir um estado avançado da patologia, é possível que o
paciente perca a capacidade de falar e até de direcionar o olhar, dificultando a sua comunicação interpessoal.
Desta forma, com a finalidade de auxiliar a comunicação destas pessoas, é estudado formas de
desenvolvimento de Interfaces Cérebro Máquina (ICMs) com estímulos visuais e auditivos. As ICMs
apresentam o conceito básico de comunicação entre o cérebro e computadores e permitem a potencialização
de certas capacidades e habilidades humanas. Essa tecnologia tem o princípio de captar sinais corticais do
indivíduo através da eletroencefalografia e, assim, processá-los e analisá-los de forma que expressem uma
informação.
Neste estudo 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. Após, foram realizadas as etapas de coleta de dados e
processamento dos sinais. Ao final, foi publicado o artigo "Left and right eye visual acuity and its influence on
the amplitude of P100 and N100 deflections in Visual Evoked Potentials" no V Congresso Brasileiro de
Eletromiografia e Cinesiologia | X Simpósio de Engenharia Biomédica.

Título: Análise de movimentos através de técnicas de eletroencefalografia para desenvolvimento de Interfaces
Cérebro-Máquina.
Petiano: Fernanda Moraes Lopes
Professor orientador: Alcimar Barbosa Soares
Período: junho/2017 – dezembro/2018
Resumo: Nas últimas décadas, as pesquisas relacionadas com Interfaces Cérebro-Máquina (ICMs) ganharam
destaque no mundo acadêmico, principalmente na reabilitação de pessoas tetraplégicas. Entretanto, as ICMs já
existentes são controladas por sinais corticais invasivos - eletrocorticografia (ECoG) - e, portanto, apresentam
limitações em relação à sua utilização. Desta forma, técnicas de eletroencefalografia (EEG) precisam ser
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desenvolvidas para que ICMs sejam capazes de controlarem dispositivos externos (ex.: próteses,
exoesqueleto, computador) através de sinais corticais não invasivos. Portanto, nosso objetivo é desenvolver
ICMs baseados em EEG para captar a atividade cortical, decodifica-la, identifica-la e classifica-la segundo o
tipo, a velocidade e direção dos movimentos. Além disto, foram estudadas diferentes técnicas de
processamento de sinais para futura aplicação em ICMs, como Common Spatial Pattern (CSP) e Linear
Discriminant Analysis (LDA). Durante esta pesquisa foi publicado o artigo "Singles Trial EEG Decoding of Arm
Extension and Flexion: a Case Study" no V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e Cinesiologia | X Simpósio
de Engenharia Biomédica.

Título:Tratamento e análise de sinal eletrocardiográfico em tempo real em dispositivos vestíveis utilizando
lógica Fuzzy
Petiano: Filipe Augusto de Castro Oliveira
Professor orientador: Alexandre Cardoso
Período: outubro/2017 – outubro/2018
Resumo: Devido à alta taxa de mortalidade devido a doenças cardiovasculares, buscam-se meios cada vez
mais eficientes de monitoramento e prevenção destas patologias. Nesse âmbito, os equipamentos vestíveis
são uma tendência crescente no monitoramento de sinais eletrocardiográficos. O trabalho em questão visa
desenvolver um software que faça a análise destes sinais em tempo real utilizando lógica Fuzzy, e através
desta análise identifique irregularidades no sistema cardiovascular do usuário. O objetivo desse trabalho é
fazer com que o usuário saiba que há alguma irregularidade antes que mesma apresente sinais físicos, e
dependendo da patologia o próprio dispositivo poderá acionar socorro.

Título: Avaliação da correlação entre a atividade muscular do assoalho pélvico e o equilíbrio em mulheres
continentes e incontinentes
Petiano: Giovanna Cavalcanti Brandão Lima
Professor orientador: Adriano Alves de Oliveira Pereira
Período: fevereiro/2017 - fevereiro/2018
Resumo: A incontinência urinária é uma condição de perda involuntária de urina, o que afeta vida da pessoa
que possui tal disfunção em diversos aspectos, como social, psicológico, ocupacional, doméstico, físico e até
mesmo sexual. Então, o projeto em questão busca, em geral, correlacionar a atividade muscular dos músculos
do assoalho pélvico e o equilíbrio em mulheres com e sem incontinência urinária. Mediante essa problemática,
o objetivo é o estudo e processamento de sinais eletromiográficos, o estudo do software Matlab e a coleta
dados utilizando a eletromiografia.

Título: Decodificação de padrões eletromiográficos para controle de próteses virtuais em ambientes de
realidade virtual e aumentada.
Petiano: Júlia Nepomuceno Mello
Professor orientador: Alcimar Barbosa Soares
Período: novembro/2016 – novembro/2018.
Resumo: Sinais eletromiograficos de superfície associados a algoritmos de classificação de movimentos são
amplamente utilizados no campo de controle de membros artificiais. O presente trabalho visa o
desenvolvimento de um sistema robusto para extração de características de sinais eletromiográficos e
classificação de padrões associados a movimentos de mão. O sistema de captação foi composto por quatro
eletrodos dispostos sobre os grupos flexores e extensores de punho, sendo os sinais provenientes desses
eletrodos utilizados para classificação de quatro movimentos de mão por uma rede neural perceptron de
múltiplas camadas. Além disso, foram utilizados dois modos de detecção de contração: adotando-se que essa
iniciava quinhentos milissegundos após a instrução de movimento dada ao voluntário e utilizando-se a técnica
de Decomposição de Modo Empírico e Transformada de Hilbert, sendo os resultados comparados para verificar
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qual a melhor técnica empregada nos dados de coletas disponíveis. Assim, o sistema apresentou bons
resultados e o classificador apresentou uma taxa de sucesso média elevada em ambos os casos verificados.
Dessa maneira, os próximos passos da pesquisa incluem realizar a classificação dos movimentos em tempo
real e utilizar os movimentos classificados para controle de uma prótese em um serious game.

Título: Avaliação de tecnologias de saúde
Petiano: Marryele Moniê de Oliveira Silva
Professor orientador: Selma Terezinha Milagre
Período: janeiro/2017 – dezembro/2017
Resumo: O foco da pesquisa foi a avaliação de tecnologias para área da saúde, com visita aos hospitais,
realização de questionários e avaliação da relação homem máquina.

Título: Visualização da informação a partir de modelos 3D associados ao estudo anatômico postural
Petiano: Reverton Gustavo de Queiroz Silva
Professor orientador: Alexandre Cardoso
Período: outubro/2016 - junho/2017
Resumo: Delineou primeiramente, estudar o desenvolvimento de modelos 3D para utilizar na criação de novas
aplicações de Realidade Virtual para a Medicina. Posteriormente, realizar uma aplicação para geração de
imagens relacionadas ao desequilíbrio postural. E por fim, concretizar os resultados obtidos relacionando-os
com as respostas geradas por sensores de análise postural, comprovando, assim, a eficiência da Realidade
Virtual nesta aplicação.

Título: Avaliação e Acompanhamento Físico de Para Atletas da Modalidade de Halterofilismo
Petiano: Rosane Mendonça Rodrigues
Professor orientador: Adriano Alves Pereira
Período: janeiro/2017- janeiro/2018
Resumo: O objetivo do estudo foi realizar uma avaliação do desempenho de para atletas de halterofilismo por
meio da análise dos aspectos cinemáticos e eletromiográficos durante diferentes períodos da fase concêntrica
do movimento de supino. Para realização das análises estatísticas foi utilizado o software 'R' no qual a
normalidade dos dados foi verificada através do teste de Shapiro-Wilk, em que, após a aplicação do teste foi
verificado que a distribuição não seguia padrão de normalidade. Por fim, foi verificada o nível de correlação
entre as fases de pré-sticking, sticking e pós-sticking com o tempo de intervalo entre os picos de velocidade
utilizando a Correlação de Spearman. Essas informações foram então analisadas para possibilitar que suas
falhas e imprecisões sejam corrigidas ou minimizadas, para que haja melhoramento do desempenho e a
prevenção de lesões devido a movimentos equivocados na execução do exercício.

Título: Realidade virtual como tecnologia de apoio ao processo de educação inclusiva para deficientes
intelectuais
Petiano: Yuran Costa Dias
Professor orientador: Edgard Afonso Lamounier Júnior
Período: finalizado no 1º semestre 2017.
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 ensinoaprendizagem 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
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Inclusivas.

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.

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 do curso das pessoas que querem ingressar na
universidade.

Resultados alcançados:
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-

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.

Figura 13: Petianas no primeiro dia de evento em estande representando
o curso de Graduação em Engenharia Biomédica.

Figura 14: Petianos demonstrando alguns projetos realizados na graduação.
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Figura 15: Petianos no último dia do evento.

Comentário Geral:
-

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

.

Tema: V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e Cinesiologia e X Simpósio em Engenharia
Biomédica (COBEC-SEB)

Natureza da atividade realizada:
-

Congresso
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, eletromiografia, eletrofisiologia e cinesiologia. O público alvo
engloba assim estudantes, pesquisadores, clínicos e especialistas da área de saúde, assim como
estudantes e pesquisadores da área de Engenharia Biomédica e outras engenharias com
conhecimentos aplicados em tecnologias para a área da saúde.
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Descrição da Atividade:
-

O V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e Cinesiologia, que ocorre a cada dois anos sob os
auspícios da Sociedade Brasileira de Eletromiografia e Cinesiologia, foi realizado juntamente com o X
Simpósio em Engenharia Biomédica da UFU, no Center Convention de Uberlândia. O grupo PET
(Programa de Educação Tutorial) Engenharia Biomédica participou ativamente da organização e
realização do COBEC-SEB que ocorreu entre os dias 23 e 26 de outubro de 2017. Dessa forma, uma
das principais atribuições do grupo foi o planejamento e supervisão de um plano de trabalho para os
diversos alunos de graduação que auxiliaram na realização do COBEC-SEB como voluntários.

-

O COBEC-SEB contou com a realização de minicursos (O papel do Engenheiro Clínico na Gestão de
Tecnologia em Saúde; Ergonomia Hospitalar; Abordagem Interdisciplinar da Dor - Contribuições da
Psicologia; Cérebro, músculo e corpo no desenvolvimento de interfaces homem-máquina;
Desenvolvimento de Aplicações de Realidade Aumentada na Área de Saúde por Não
Programadores), workshops (Projeto de Equipagem Hospitalar - Do planejamento até a inauguração;
Eletromiografia - Cuidados e preparação do ambiente de coleta; Eletromiografia de superfície - Bases
fisiológicas, instrumentação e interpretação; Sistemas embarcados de alto desempenho para
processamento de sinais biomédicos), palestras, além de sessões técnicas de apresentação oral e
pôster de diversos trabalhos científicos Os trabalhos foram enviados na forma de artigo completo ou
resumos expandidos, em português ou inglês e, aqueles que foram aceitos e apresentados no
congresso, serão publicados nos Anais do COBEC-SEB 2017 e receberão identificação digital (DOI)..
Os palestrantes, graduandos e pós-graduandos que compareceram ao evento como ouvintes ou
apresentadores de artigo receberam certificado de participação.

-

Site: http://www.sobec.com.br/cobecseb2017
.

Promotores da atividade:
-

PET Engenharia Biomédica, Sociedade Brasileira de Eletromiografia e Cinesiologia, Sociedade
Brasileira de Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia, Programa de PósGraduação em Engenharia Biomédica, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica,
Graduação em Engenharia Biomédica FEELT/UFU, CAPES, FAPEMIG, SEBRAE, ProPP, PROEX.

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.
O COBEC é um evento interdisciplinar que atrai estudantes e especialistas interessados em discutir e
atualizar seus conhecimentos sobre cinesiologia, eletromiografia, eletrofisiologia e técnicas e
procedimentos mioterápicos.
Possibilitar, através da realização dos dois eventos em conjunto, que profissionais da área da saúde e
profissionais da área de engenharia um momento enriquecedor de profunda discussão e
aprendizagem.
Promover maior visibilidade para o SEB, assim como para o curso e a profissão de Engenheiro
Biomédico por permitir que os profissionais da saúde conhecessem melhor os campos abrangidos por
essa engenharia, uma vez que se tratava de um congresso nacional.
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;
Divulgar pesquisas realizadas na área de Engenharia Biomédica;
Promover a interação entre estudantes de graduação e pós-graduação com empresas que atuam na
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área da saúde e Engenharia Biomédica em território nacional.

Resultados alcançados:
-

-

Os participantes do COBEC-SEB desfrutaram de um ambiente de troca de ideias enriquecedor
interdisciplinar que possibilitou que profissionais da área da saúde conhecessem melhor as
tecnologias aplicadas em seu ambiente de trabalho, assim como que os profissionais da Engenharia
Biomédica puderam se inspirar e conhecer melhor as necessidades que suas tecnologias devem
atender.
Com esse evento, os alunos da graduação e pós-graduação obtiveram um meio adequado para que
pudessem apresentar suas pesquisas, descobertas e inovações na área.
O evento possibilitou que o curso Engenharia Biomédica da UFU fosse divulgado para outras
instituições do país e órgãos importantes da área da engenharia e, principalmente, saúde.
O eventou contou com a participação de mais de 500 congressistas que puderam desfrutar dos
minicursos, palestras, workshops e apresentações de trabalhos.
O evento contou com o trabalho de 98 alunos de graduação que auxiliaram voluntariamente na
execução do evento, prestando um serviço fundamental para o sucesso do evento.

Figura 16: Estande de uma das empresas que compareceram no evento.
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Figura 17: Petianos apresentando os resultados de uma das pesquisas desenvolvidas pelo grupo

Figura 18: Membros do comitê organizador: Prof. Adriano de Oliveira Andrade (presidente do SEB), Prof.Gilmar da Cunha
Sousa (vice-presidente geral) e Alcimar Barbosa Soares(presidente geral).
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Figura 19: Petianos trabalhando na secretaria do evento.

Figura 20: Público prestigiando a abertura do COBEC-SEB 2017
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Comentário Geral:
-

O evento contou com um grande público que participou ativamente do evento, desfrutando das
diversas possibilidades de discussão e aprofundamento oferecidas por ele.
A organização do grupo PET Engenharia Biomédica e o trabalho dos diversos voluntários foi
fundamental para o sucesso do evento. Ao longo da realização do COBEC-SEB os voluntários foram
amplamente elogiados pelo profissionalismo e responsabilidade.

-

Tema: XXIX Trote Social (2017.1) e XXX Trote Social (2017.2)
Natureza da atividade realizada:
-

Atividade de extensão;
Palestras, visitas e integração da graduação;

Cronograma de Execução da Atividade:
Jan

Fev

Mar

Abr
X

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

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:
-

-

-

-

Durante a primeira semana do semestre letivo, os alunos ingressantes nos cursos de graduação
oferecidos pela Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) são convidados a participar de atividades
de caráter integrador e coletivo que fazem parte do Trote Social. Com o intuito de recepcionar, de
maneira amigável e interativa, os novos integrantes da faculdade, as atividades do Trote são
planejadas como um modelo de trote contra a violência e humilhação, tendo suas atividades focadas
em integração por meio de palestras, gincanas e visitas.
No primeiro dia do Trote Social, são apresentados aos calouros as entidades PET Engenharia
Biomédica, PET Engenharia Elétrica, Empresa Junior de Consultoria em Engenharia Elétrica e
Engenharia Biomédica (CONSELT), Diretório Acadêmico e demais programas e projetos de extensão
que possa interessar para os cursos em questão. No período da tarde são oferecidas palestras com
veteranos com o intuito de apresentar um pouco sobre o que esperar da vida universitária (Palestra
Vida Universitária).
No segundo dia, os calouros são convidados a visitar os laboratórios da faculdade, a fim de incentiválos nessa nova jornada que se inicia. Realiza-se a recepção oficial aos novos ingressantes no terceiro
dia, contando com a presença dos coordenadores e professores de cada área, com o foco em dar
boas vidas e demonstrar a importância de cada aluno para a FEELT. No período da tarde, se organiza
uma visita ao Hemocentro de Uberlândia e doação de sangue para aqueles que possuírem os prérequisitos.
No quarto dia, acontece a arrecadação de alimentos, no qual os calouros são separados em grupos e
vão às casas ao redor do campi Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia pedindo
doações de alimentos e/ou roupas que, ao final do Trote Social, são doados para entidades carentes.
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-

-

Para finalizar o dia, se realiza o apadrinhamento, em que calouros e veteranos tem um momento de
integração e podem construir laços que dure toda a vida acadêmica.
Para finalizar, é proposto uma dinâmica entre ingressantes e veteranos durante o domingo, que conta
com inúmeras atividades esportivas, dessa forma, as relações de amizades feita nessa primeira
semana podem se reafirmar e a recepção se torna ainda mais divertida.
No primeiro semestre e segundo semestre, foi feita a doação para o Núcleo Servos Maria de Nazaré,
porém, no primeiro semestre a confraternização/gincana foi realizada no Campus Educação Física da
Universidade Federal de Uberlândia. Enquanto, no segundo semestre, a confraternização/gincana foi
realizada no Centro Esportivo Universitário do Campus Santa Mônica da Universidade Federal de
Uberlândia.

Promotores da atividade:
-

PET Engenharia Biomédica, PET Engenharia Elétrica, CONSELT, Diretório Acadêmico, Coordenação
da Faculdade de Engenharia Elétrica e Coordenação da Faculdade de Engenharia Biomédica.

Justificativa para realização da atividade:
-

-

Proporcionar a integração dos ingressantes com a Universidade e com a comunidade.
Realizar uma atividade de recepção contrária ao trote violento e abusivo.

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;
Realizar atividades que respeitem a integridade moral e física dos ingressantes.

Figura 21: Primeiro dia de atividade do XXIX Trote Social realizada no anfiteatro de bloco 1E.
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Figura 22: Resultado final da arrecadação de um dos grupos de calouro no XXIX Trote Social.

Figura 23: Confraternização/gincana do XXX Trote Social.

Comentário geral:
-

O evento ocorreu como planejado e tivemos a participação da maioria dos ingressantes, assim como
nas edições anteriores.
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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 em geral que transita pelo Parque do Sabiá – Uberlândia,
sendo aberto para todos os públicos que se interessarem em participar e aprender nas atividades
propostas.

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 à disposição da comunidade que frequenta o local.

-

No ano de 2017 o PE Engenharia Biomédica escolheu como tema “O que a Engenharia Biomédica
pode fazer por você?”. Dessa forma além de um banner explicando sobre a Engenharia Biomédica e
sua aplicação na vida das pessoas, o grupo levou alguns projetos que ilustravam tecnologias
desenvolvidas por alunos de graduação e pelo grupo. Os petianos explicaram e tiraram dúvidas
acerca do curso de graduação, da profissão e atuação de Engenheiros Biomédicos.

Promotores da atividade:
-

Todos os grupos PETs 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: educação,
ensino e extensão. 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
PETs;
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-

Crescimento social da comunidade envolvida;
Integração Universidade-Sociedade;
Troca de experiências entre os grupos PETs.

Figura 24: Petianos no estande do PET Engenharia Biomédica.

Comentário Geral:
-

O evento ocorreu como planejado, porém contou com uma menor participação da comunidade em
relação ao ano anterior.
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Tema: XV 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

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 a participação de alunos de outras
Universidades.

Descrição da Atividade:
-

XV CEEL – XV Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica – representa um meio, no qual
pesquisadores atuantes nas diversas linhas de pesquisa dos cursos de Engenharia Elétrica,
Engenharia Biomédica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia da Computação e
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações 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 2017 o evento aconteceu do dia 27 de
novembro ao dia 01 de dezembro e contou com 93 trabalhos apresentados, e publicados,
desenvolvidos dentro e fora da Universidade Federal de Uberlândia.

-

Site: www.peteletricaufu.com/ceel/evento/inicio/

Promotores da atividade:
-

PET Engenharia Elétrica, PET Engenharia Biomédica, Faculdade de Engenharia Elétrica, Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.

Justificativa realização da atividade:
-

Criar um meio para divulgação dos trabalhos científicos de qualidade desenvolvidos em cursos de
graduação e pós-graduação;
Propiciar aos participantes da conferência a discussão de tópicos de pesquisa originados nas diversas
áreas do conhecimento em Engenharia;
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-

Estimular um envolvimento mais expressivo de estudantes em atividades de pesquisa;
Possibilitar a atualização do “estado da arte” de v rios 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.
Os discentes se envolveram e se aproximaram mais do meio científico e da pesquisa;
Foi possível trocar experiências com alunos de outras universidades.

Figura 25: Cerimônia de abertura da XV CEEL
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.
Figura 26: Execução do hino nacional brasileiro na cerimônia de abertura da XV CEEL.

Comentário Geral:
-

O evento ocorreu como planejado e foi um sucesso.

Tema: Profissão Engenharia Biomédica: uma visão sobre o panorama atual no Brasil
Natureza da atividade realizada:
-

Palestra.
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:
-

Esta atividade tem como principal público alvo alunos de graduação e pós-graduação em Engenharia
Biomédica e demais estudantes interessados na área.
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Descrição da Atividade:
-

A palestra foi ministrada pelo professor PhD Adriano de Oliveira Andrade, coordenador do curso de
graduação em Engenharia Biomédica da UFU e atual presidente da Sociedade Brasileira de
Engenharia Biomédica (SBEB). Dentre suas áreas de pesquisa destacam-se a doença de Parkinson,
processamento de sinais biomédicos, tecnologias assistivas e instrumentação biomédica.

-

A palestra teve como objetivo principal apresentar assuntos tratados no Fórum de Graduação de
Engenharia Biomédica que ocorreu nos dias 17 e 18 de maio de 2017. Em tal evento, foram discutidos
assuntos relativos à situação das universidades e dos cursos de graduação, assim como propostas a
serem trabalhadas na valorização do ENADE junto ao MEC. Além disso, buscou-se apresentar a
importância da Engenharia Biomédica no país.

-

A palestra aconteceu no anfiteatro do bloco 1E dentro na Universidade no dia 22 de junho de 2017 no
período vespertino. Houve emissão de certificados aos participantes.

Promotores da atividade:
-

PET Engenharia Biomédica

Justificativa realização da atividade:
-

Apresentar aos estudantes as atuais discussões relativas ao curso de Engenharia Biomédica.
Motivar os alunos de graduação apresentando a importância da Engenharia Biomédica no país.
Divulgar a profissão do Engenheiro Biomédico.

Resultados alcançados:
-

A palestra contou com um bom público composto principalmente por alunos de graduação em
Engenharia Biomédica.
O público presente pode compreender melhor as discussões em torno dos cursos de graduação em
Engenharia Biomédica no país, além de esclarecer questões relativas à profissão Engenheiro
Biomédico.
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Figura 27: Público presente na palestra Profissão Engenharia Biomédica: uma visão sobre o panorama atual no Brasil.

Comentário Geral:
-

O evento ocorreu como planejado e contou com ampla participação dos alunos de graduação em
Engenharia Biomédica.
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Tema: Interface cérebro-máquina: Uma perspectiva fisiológica e computacional
Natureza da atividade realizada:
-

Palestra.
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:
-

A atividade tem como público alvo toda a comunidade acadêmica e não acadêmica, porém com um
foco maior aos alunos de graduação em Engenharia Biomédica.

Descrição da Atividade:
-

A palestra foi ministrada por Andrei Nakagawa Silva, atual aluno de doutorado da UFU. Possui
graduação em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU - 2012) e
mestrado em ciências com ênfase em Engenharia Biomédica pela mesma universidade (UFU - 2015).
Foi Professor Substituto na Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU entre 2014 e 2016. Atualmente
é aluno de Doutorado na UFU atuando no Laboratório de Engenharia Biomédica.

-

As interfaces cérebro-máquina constituem uma das linhas de pesquisas mais avançadas em
Engenharia Biomédica no mundo. Essa tecnologia visa o desenvolvimento de um sistema
computacional capaz de interpretar a informação codificada na atividade elétrica de grupos neuronais,
principalmente aqueles associados a um processo motor. Esse assunto é de extremo interesse de
alunos de graduação não somente em Engenharia Biomédica, como também de cursos da área de
saúde e outras engenharias, assim como da comunidade em geral que se interesse por essa linha de
pesquisa.

-

A palestra aconteceu no anfiteatro do bloco 1E dentro na Universidade no dia 28 de setembro de
2017, no período noturno. Houve emissão de certificados aos participantes.

Promotores da atividade:
-

PET Engenharia Biomédica

Justificativa realização da atividade:
-

As interfaces cérebro-máquina constituem uma linha de pesquisa atual e extremamente avançada da
Engenharia Biomédica no mundo. Discutir tal assunto visa apresentar, principalmente para alunos de
graduação, as pesquisas que são desenvolvidas atualmente, assim como inspirá-los a estudar mais
sobre o assunto e buscar linhas de pesquisas similares.

Resultados alcançados:
-

Todos os participantes tiveram a oportunidade de se atualizar acerca da história e das pesquisas
desenvolvidas com relação a interfaces cérebro-máquina.
Foi possível trocar experiências com o palestrante que indicou diversos materiais para aqueles que
gostariam de se aprofundar mais sobre o assunto.
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Figura 28:Público presente na palestra Interface cérebro-máquina: Uma perspectiva fisiológica e computacional.

Comentário Geral:
-

O evento ocorreu como planejado.

Tema: Mostra de Profissões do Colégio Nacional
Natureza da atividade realizada:
-

Mostra de cursos em forma de oficina/estandes.
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:
-

A atividade proposta tem como público alvo os alunos do colégio Nacional, principalmente os alunos
do ensino médio e pré-vestibular.

Descrição da Atividade:
-

A Mostra de Profissões do Colégio Nacional consiste em um espaço no qual os cursos de graduação
são apresentados para esclarecer as possíveis dúvidas dos alunos do Colégio Nacional com relação a
qual curso seguir. Voltada principalmente para os alunos do ensino médio, a mostra conta com a
participação de diversos cursos que, no seu estande, apresentam banners, projetos e folhetos que
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explicam melhor sobre o próprio curso e a profissão.
-

No ano de 2017 o PET Engenharia Biomédica compareceu na Mostra de Profissões do Colégio
Nacional devido ao convite desse colégio para que o grupo. Assim, além de apresentar sobre o curso
e a profissão de Engenharia Biomédica, os petianos presentes apresentaram também algumas das
atividades do grupo.

-

O evento ocorreu no dia 28 de junho em uma das unidades do Colégio Nacional durante todo o dia.

Promotores da atividade:
-

Colégio Nacional.

Justificativa realização da atividade:
-

Apresentar o curso de graduação em Engenharia Biomédica.
Apresentar as atividades desenvolvidas pelo grupo PET Engenharia Biomédica.
Esclarecer dúvidas em relação à profissão Engenheiro Biomédico.
Trocar experiências com os alunos do ensino médio com relação suas expectativas e apreensões
perante a vida universitária.

Resultados alcançados:
-

Foi possível trocar experiências com os alunos que visitaram o estande do grupo.
Divulgou-se o curso e a profissão de Engenharia Biomédica.

Figura 29: Estande para apresentação do curso de graduação em Engenharia Biomédica.
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Figura 30: Petianos presentes na Mostra de Profissões do Colégio Nacional.

Comentário Geral:
-

O evento ocorreu como planejado.

Tema: Nanomateriais funcionais: desenvolvimento e aplicações nanobiotecnológicas.
Natureza da atividade realizada:
-

Palestra
Esta 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:
-

A atividade teve como público alvo alunos de graduação, pós-graduação e comunidade em geral que
possuem interesse no assunto.

Descrição da Atividade:
-

A palestra foi ministrada pela Professora Dra. Anielle Christine Almeida Silva, que possui doutorado
em Física pela Universidade Federal de Uberlândia. Concluiu o curso de Bacharelado em Física de
Materiais, pela Universidade Federal de Uberlândia, em 2010. Tem experiência na área de síntese,
caracterização, funcionalização e acoplamento de nanopartículas coloidais visando aplicações
nanotecnológicas e nanobiotecnológicas, bem como, no desenvolvimento e caracterização de cristais
iônicos na área de dosimetria e sistemas vítreos dopados com Terras Raras e nanoestruturados
visando aplicações nanotecnológicas.
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-

Nanomateriais são definidos como materiais que possuem ao menos uma dimensão na faixa de
tamanho nanométrica, abaixo do tamanho crítico capaz de alterar alguma de suas propriedades.
Nesse contexto, ciências como a Nanotecnologia e Nano ciência visam construir estruturas e novos
materiais a partir de átomos, na esperança de revolucionar diversos campos da medicina, indústrias e
tecnologia. Os materiais com dimensões nanométricas exibem propriedades novas e excepcionais
que prometem revolucionar a ciência. Dessa forma, o assunto é de extremo interesse de químicos,
físicos, engenheiros e cientistas que buscam desenvolver novos materiais e tecnologias.

-

A palestra ocorreu no dia 19 de outubro de 2017 no anfiteatro do bloco 1E no período noturno. Houve
emissão de certificados para os participantes.

Promotores da atividade:
-

PET Engenharia Biomédica.

Justificativa realização da atividade:
-

Abordar uma área de pesquisa atual e de interesse de alunos de diferentes cursos de graduação.
Motivar os alunos a se interessarem mais pelas pesquisas acadêmicas.

Resultados alcançados:
-

Os participantes tiveram a oportunidade de aprender e esclarecer dúvidas em relação aos
nanomateriais com uma profissional referência no assunto.

Figura 31: Público presente na palestra Nanomateriais funcionais: desenvolvimento e aplicações nanobiotecnológicas.

Comentário Geral:
-

O evento ocorreu como planejado, porém com pequeno público.
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Tema: Desafios do dia a dia: a Engenharia Biomédica pode ajudar?
Natureza da atividade realizada:
-

Roda de conversa.
Esta atividade tem caráter de pesquisa e extensão;

Cronograma de Execução da Atividade:
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

X
Público Alvo:
-

A atividade teve como público alvo pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida carentes de
tecnologias assistivas.

Descrição da Atividade:
-

Tecnologia assistiva é uma área do conhecimento que abrange produtos, recursos, metodologias,
estratégias, serviços e práticas com objetivo de promover a funcionalidade, qualidade de vida e
inclusão social da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

-

A atividade consistiu em uma roda de conversa realizada em parceria com o Centro de Ensino,
Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial (CEPAE), que congrega os discentes
portadores de deficiência da Universidade Federal de Uberlândia. Uma vez que o Engenheiro
Biomédico deve estar apto a desenvolver tecnologias que atendam às necessidades específicas de
um indivíduo, buscou-se através dessa atividade entender melhor quais eram as demandas de cada
pessoa presente.

-

Assim, participaram da atividade pessoas deficientes e com mobilidade reduzida, sendo essas
discentes e funcionários da Universidade Federal de Uberlândia, assim como convidados da
comunidade. Cada um teve a oportunidade de falar sobre os problemas vividos no cotidiano e qual
tipo de tecnologia ajudaria a solucionar os problemas.

Promotores da atividade:
-

PET Engenharia Biomédica em parceria com o CEPAE.

Justificativa realização da atividade:
-

-

-

É de extrema importância que as pesquisas e os esforços acadêmicos sejam voltados para a
construção de tecnologias que realmente atendam às necessidades das pessoas que precisam delas.
Para solucionar um problema, primeiro deve-se conhecê-lo e entender a dinâmica por trás do
problema, para depois procurar uma maneira de intervir.
A atividade buscava não somente entender o contexto cotidiano das pessoas com deficiência, como
também promover um diálogo de maneira a possibilitar que o grupo pudesse, posteriormente, discutir
ideias que pudessem ser aplicadas para melhorar a qualidade de vida do indivíduo.
Como uma via de mão dupla, o grupo PET Engenharia Biomédica pode compreender melhor os
problemas enfrentados por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, assim como essas
puderam descobrir algumas das aplicações da Engenharia Biomédica que podem lhes garantir maior
independência e qualidade de vida.
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Resultados alcançados:
-

Além da intensa troca de experiências e do diálogo esclarecedor, a atividade foi de extrema
importância para a valorização das tecnologias assistivas e do papel do Engenheiro Biomédico como
construtor de novas possibilidades para as pessoas portadores de deficiência.
A partir da atividade desenvolvida o grupo selecionou três projetos de tecnologias assistivas para
serem desenvolvidos e doados para as pessoas que necessitavam deles. Assim, a partir do mês de
agosto, o grupo se dividiu em três grupos sendo que cada grupo ficou responsável por idealizar e
desenvolver um protótipo de baixo custo que atendesse a demanda. Os projetos são descritos a
seguir e esses já se encontram em etapa de finalização.
Apoio de livros para cadeirante: o projeto visa atender a necessidade de uma pessoa cadeirante que
estava tendo problemas de coluna devido a posição de leitura uma vez que o livro é posicionado em
uma mesa. Assim, buscou-se desenvolver um suporte para livros flexível, leve e prático que pode ser
fixado na cadeira de rodas e permite que o livro seja colocado na altura dos olhos, evitando
desconfortos e dores na altura do pescoço.
Suporte bucal para caneta touch screen: este projeto partiu da necessidade de uma estudante que só
possui movimentos de cabeça digitar no seu smartphone ou tablet. Assim, apesar de ser uma
tecnologia existente, essa possui custo elevado e deve ser importada. O suporte em desenvolvimento
conta com um corpo modelado via software e impresso em impressora 3D, uma caneta touch screen
capacitiva e um apoio bucal (higiénico, de superfície lisa e pouco aderente para evitar acúmulo de
saliva) para que o usuário possa manipular o equipamento com movimentos da boca e da língua.
Guarda-chuva para cadeirantes: esse projeto visa possibilitar maior independência para cadeirantes
utilizar guarda-chuvas de maneira segura e prática. O projeto consiste em um guarda-chuva portátil
que possa ser acoplado a uma cadeira de rodas convencional.

-

-

-

-

Comentário Geral:
-

O diálogo possibilitado pela roda de conversas foi fundamental para que as necessidades dos
participantes encontrassem as soluções propostas pelos integrantes do grupo PET Engenharia
Biomédica. Uma boa tecnologia assistiva é aquela que atende a uma necessidade específica, mas
visando sua aplicação em casos semelhantes, após as devidas modificações.

3.4. ATIVIDADES DE CARÁTER COLETIVO E INTEGRADOR

Tema: Cine Debate: Sexualidade e Gênero
Natureza da atividade realizada: Extensão
Tipo de atividade desenvolvida: Exibição de documentário sobre o tema e discussão com
especialista
Cronograma de Execução da Atividade:
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez
X

Público Alvo:
-

A atividade Cine Debate é aberta para todo público acadêmico e para a comunidade externa à
instituição.
Foi contabilizado cerca de 40 pessoas presentes durante a exibição do filme.

Descrição da Atividade:
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-

A atividade Cine Debate consiste na apresentação de um filme relacionado algum tema em voga na
atualidade, escolhido para discussão.

-

Após a apresentação do documentário, a partir da mediação de dois especialistas no tema, inicia-se
um debate com o público.

-

Os petianos ficam responsáveis pela qualidade da exibição do filme, divulgação do evento 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 Química.

Justificativa realização da atividade:
-

A atividade é realizada a fim de promover discussões e sanar possíveis dúvidas a respeito de temas
cruciais de debates na sociedade.
Os recursos audiovisuais cinematográficos, além de complementar a formação cultural do público
são de grande relevância para a proposta da atividade. O pequeno documentário representa uma
introdução ao tema, base para as discussões e interpretação crítica mediante ao que é apresentado
e presente no cotidiano, promovendo a formação cidadã.

Resultados alcançados:
-

O filme auxiliou na exposição de diferentes realidades sociais que instigam as reflexões muito
presentes no cotidiano. A construção histórica de disparidades sociais em torno de questões de
sexualidade e gênero, bem como sua contemporaneidade e mudanças conquistadas, foram pautas
de grande relevância para o debate.

Figura 32: Público do evento
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Figura 33: Exposição ao assunto

Comentário Geral:
-

A atividade é de grande importância para a aproximação de temas atuais, bem como seu debate,
sobretudo para o ambiente acadêmico, sobretudo para as áreas de exatas e engenharia.

ema: Mesa redonda: “O conflituoso cotidiano dos imigrantes no Brasil”
Natureza da atividade realizada: Extensão
Tipo de atividade desenvolvida: Mesa Redonda
Cronograma de Execução da Atividade:
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

X
Público Alvo:
-

A atividade é aberta para todo público acadêmico e para a comunidade externa à instituição.
Foi contabilizado cerca de 40 pessoas presentes durante a realização da atividade.

Descrição da Atividade:

Dez
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-

-

-

A atividade consistiu na apresentação de quatro imigrantes de diferentes países moradores de
Uberlândia, em que relataram suas experiências ao chegarem ao país, bem como suas dificuldades
e adaptações ao cotidiano brasileiro.
Depois de se apresentarem, os convidados ingressaram em uma interação com o público
respondendo possíveis questionamentos e debatendo sobre questões mais pontuais. Foram muito
discutidos temas como as diferenças socioculturais entre os países de origem e o Brasil, a
experiência de morar e trabalhar em outro país e a maneira como os imigrantes são vistos e
tratados no cotidiano por suas perspectivas.
Os petianos são participantes e organizadores da atividade em questão.

Promotores da atividade:
-

A atividade foi promovida pelo PET Engenharia Biomédica e pelo PET Engenharia Química.

Justificativa realização da atividade:
-

A atividade tem motivação a criação de um ambiente livre para discussão acerca de um tema pouco
explorado nos meios sociais, aproximando, portanto, a comunidade acadêmica de pautas de suma
relevância para sua formação cidadã.

Resultados alcançados:
-

A mesa redonda teve duração de cerca de duas horas, no período noturno, sendo um período de
discussões sobre temas variados do ponto de vista dos imigrantes, promovendo um intenso
aprendizado ao público sobre o tema.

Figura 34: Público da mesa redonda
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Figura 35: Imigrantes convidados

Comentário Geral:
-

Foi observado um grande interesse pelo público presente e a atividade ocorreu como esperado.

Tema: Campanha de Arrecadação de Livros
Natureza da atividade realizada: Coletivo
Tipo de atividade desenvolvida: Arrecadação de livros para doação
Cronograma de Execução da Atividade:
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago
X

Set
X

Out

Nov

Dez

X

X

X

Público Alvo:
-

A atividade Arrecadação de livros é aberta para todo público acadêmico e para a comunidade
externa à instituição.
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Descrição da Atividade:
-

A atividade consiste na elaboração de uma campanha de doação de livros literários e não-literários
para então serem encaminhados para doação. Para isso, os interessados deveriam deixar suas
doações na sala do PET Engenharia Biomédica.

-

Ao final dos períodos da campanha, os livros foram entregues para um representante de um centro
do voluntariado da cidade, responsável pela doação direta para as demais instituições.

Promotores da atividade:
-

A atividade foi promovida pelo PET Engenharia Biomédica.

Justificativa realização da atividade:
-

A campanha visa facilitar a possibilidade de doação de livros por parte dos integrantes da
comunidade acadêmica. Dentro da universidade, sobretudo os alunos de graduação, ainda
possuem os livros utilizados durante a fase escolar sem utilização. A campanha de arrecadação é
importante, portanto, por fazer o contato daqueles que desejam doar os livros com aqueles que os
necessitam.

Resultados alcançados:
-

Uma grande quantidade de livros foi arrecadada, sobretudo literários e apostilas de preparatórios a
pré-vestibulares.

Figura 36: Arte de divulgação da campanha.
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Comentário Geral:
-

A atividade é de grande importância para a aproximação de temas atuais, bem como seu debate,
sobretudo para o ambiente acadêmico, sobretudo para as áreas de exatas e engenharia.

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 30 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.

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

Figura 37: Coffee break após a realização da atividade

Comentário Geral:
-

A atividade proporcionou uma intensa troca de relatos a respeito de atividades realizadas pelos
grupos, bem como seus obstáculos para execução, e sugestões para suas resoluções e novas
ideias para os grupos.
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Tema: Projeto Solidário
Natureza da atividade realizada: Integrador e Coletivo
Cronograma de Execução da Atividade:
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun
X

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

X

Público Alvo:
-

A atividade é destinada para toda a comunidade acadêmica da universidade e externa

Descrição da Atividade:
-

-

A atividade consistiu na arrecadação de agasalhos, roupas e sapatos, seguidos de sua doação no
período do inverno. Para isso foram distribuídos pontos de arrecadação no campus Santa Mônica
da UFU, inclusive nas salas das entidades promotoras do projeto e nos blocos de suas respectivas
instituições.
Após o encerramento do período de doações, todas as roupas foram encaminhadas para
instituições de caridade de Uberlândia que ficaram, portanto, responsáveis por suas destinações.
Os petianos ficaram responsáveis por monitorar os pontos de arrecadação, agrupar o arrecadado e
promover a doação.

Promotores da atividade:
-

A atividade foi promovida pelo Grupo InterPET, contando apenas com PET Engenharia Biomédica,
PET Engenharia Civil e PET Engenharia Mecânica e os diretórios acadêmicos da Engenharia Civil e
da Faculdade de Engenharia Elétrica.

Justificativa realização da atividade:
-

Durante o período de inverno, as instituições de voluntariado e caridade apresentam uma
necessidade maior de roupas, sobretudo agasalhos, para encaminhar aos que necessitam. Perante
essa realidade, as entidades tiveram a iniciativa de promover a campanha de arrecadação dentro da
universidade a fim de ampliar o engajamento social da comunidade acadêmica, facilitando o acesso
a pontos de doação.

Resultados alcançados:
-

A campanha garantiu a arrecadação de diversos itens de vestimentas e sua destinação para
distribuição para a comunidade externa.
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Figura 38: Arte promovendo o Projeto Solidário.

Figura 39: Entrega dos itens arrecadados pela campanha.

Comentário Geral:
-

A interação dos grupos para a realização da atividade é de suma importância para a ampliação da
divulgação da campanha, bem como a possibilidade de aumentar a quantidade de locais de
arrecadação dentro do campus.
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3.5. AÇÕES AFIRMATIVAS E DE APOIO AOS ALUNOS DO CURSO

-

Pré-Cálculo (abril e agosto/setembro);
X Simpósio de Engenharia Biomédica e V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e Cinesiologia
(outubro);
Minicurso de Excel (novembro);
Minicurso de Programação Arduino (maio e outubro);
Minicurso de Programação em C# (outubro);
Minicurso de MATLAB (setembro);
Minicurso de Metodologia Ciêntifica (agosto);
Profissão Engenharia Biomédica: uma visão sobre o panorama atual no Brasil (palestra) (junho);
Interface cérebro-máquina: Uma perspectiva fisiológica e computacional (palestra) (outubro);
Nanomateriais funcionais: desenvolvimento e aplicações nanobiotecnológicas (palestra) (outubro);
Cine Debate: Sexualidade e Gênero (PET Engenharia Química) (dezembro);
O conflituoso cotidiano dos imigrantes no Brasil (mesa redonda) (julho);

3.6. OUTRAS ATIVIDADES QUE O GRUPO CONSIDERAR PERTINENTES

-

Reunião semanal;
Processo Seletivo do Grupo (maio e novembro);
Participação no Encontro dos Petianos em 2017 e II Encontro dos Tutores (outubro);
VII Semana de Iniciação Científica da Universidade Federal de Uberlândia (novembro);
Dia do Profissional da Educação Física (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;
Profissão Engenharia Biomédica: uma visão sobre o panorama atual no Brasil (palestra);
X Simpósio de Engenharia Biomédica e V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e
Cinesiologia.

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

X Simpósio de Engenharia Biomédica e V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e
Cinesiologia;
Profissão Engenharia Biomédica: uma visão sobre o panorama atual no Brasil (palestra);
Interface cérebro-máquina: Uma perspectiva fisiológica e computacional (palestra);
Nanomateriais funcionais: desenvolvimento e aplicações nanobiotecnológicas (palestra);
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: Os minicursos de Unity e de LATEX não foram realizados, o primeiro devido à
pouca adesão dos alunos e o segundo não foi possível encontrar um ministrante com
conhecimentos suficientes.
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:.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4.5. Informe sobre a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso de graduação
ao qual está vinculado:
(x) Efetiva
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( ) 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
( ) Bom

( ) Regular
( ) 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) e o Congresso Brasileiro de Eletromiografia e
Cinesiologia (COBEC) é um evento que engloba ensino pesquisa e extensão. 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,
por meio das submissões de artigos, que são difundidos entre os mais de 500 graduandos, pósgraduandos e profissionais da área nas sessões pôsteres e orais do evento. Envolve extensão pois é
um evento que cabe à comunidade universitária e não-universitária que tem interesse pela área,
promovendo um ambiente de mútua troca de saberes e experiências.

-

O evento “InterAção com PE ” em conjunto com os demais grupos PE

da UFU engloba ensino

pois os petianos ensinam aos visitantes do evento como a Engenharia Biomédica pode ajudá-los,
pesquisa, porque há a necessidade da realização de estudos antes do evento para preparar o
conteúdo exibido no evento, e extensão, pois 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 à comunidade externa, aos estudantes do ensino médio de
Uberlândia e região, onde os cursos de graduação tem a oportunidade de expor seu conteúdo com o
objetivo de auxiliar os alunos na decisão da carreira a seguir. Envolve ensino, pois transmite o
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.
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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)

Congressos
a)
b)

Congresso Brasileiro de Eletromiografia e Cinesiologia
Simpósio Brasileiro de Engenharia Biomédica

Publicações
Artigos em Revistas A1
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.

DA CUNHA, DANILO VIEIRA ; DEGAN, VIVIANE VERONI ; VEDOVELLO FILHO, MÁRIO ;
BELLOMO, DOUGLAS PERES ; SILVA, MARLETE RIBEIRO ; FURTADO, DANIEL ANTÔNIO ;
ANDRADE, A. O. ; MILAGRE, SELMA TEREZINHA ; A. A. Pereira . Real-time three-dimensional
jaw tracking in temporomandibular disorders. JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, v. 1, p.
1, 2017.
c) RABELO, AMANDA GOMES ; NEVES, LUCIO PEREIRA ; PAIXÃO, ANA PAULA S. ; OLIVEIRA,
FÁBIO HENRIQUE MONTEIRO ; DE SOUZA, LUCIANE APARECIDA PASCUCCI SANDE ; VIEIRA,
MARCUS FRAGA ; Pereira, Adriano A. ; Andrade, Adriano O. . Objective Assessment of
Bradykinesia Estimated from the Wrist Extension in Older Adults and Patients with
Parkinson?s Disease. ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING, v. 45, p. 1-12, 2017.
b)

Artigos em Revistas B1
a) FEDERAL UNIVERSITY OF UBERLÂNDIA, BRAZIL ; FARIA, VINÍCIUS NAVES REZENDE ;
MENDONÇA, GUSTAVO ; SOUZA, DANIEL BALDOÍNO DE ; A. A. Pereira ; ARENCIBIA,
ROSENDA VALDÉS ; MILAGRE, Selma Terezinha ; FEDERAL UNIVERSITY OF UBERLÂNDIA,
BRAZIL . An investigative case study at local hospital into the current reliability of blood
pressure sphygmomanometers. RESEARCH ON BIOMEDICAL ENGINEERING, v. 33, p. 21-30,
2017.
b) SOARES, ADEILSON BARBOSA ; A. A. Pereira ; MILAGRE, Selma Terezinha . A model for
multidimensional efficiency analysis of public hospital management. RESEARCH ON
BIOMEDICAL ENGINEERING, v. 33, p. 352-361, 2017.
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Artigos em Revistas Sem Classificação
a) ARANTES, F. J. ; VIEIRA, P. F. ; BORGES, D. L. ; Pereira, A.A. . PODE O CONSUMO MÁXIMO DE
OXIGÊNIO E A FREQUÊNCIA CARDÍACA MÁXIMA MEDIDOS EM TESTE LABORATÓRIAL
SEREM PREDITOS POR EQUAÇÕES EM CORREDORES AMADORES. REVISTA BRASILEIRA DE
PRESCRIÇÃO E FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO, v. 11, p. 343-352, 2017.

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
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
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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 2017:
I.C. (Iniciação Científica) = 4;
Mestrado = 1;
Qualificação Doutorado = 2.
Defesa de Doutorado = 1.

Orientações em andamento em 2017:
Mestrado = 4;
Doutorado = 11.

Administração
a) Colegiado do programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica
b) Presidente da Comissão para reformulação do Projeto Político Pedagógico do Curso de
Graduação em Engenharia Biomédica.

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.

-

Avaliação Discente do Curso de Graduação em Engenharia Biomédica da
Universidade Federal de Uberlândia.
Petianos: Amanda Oliveira Cunha, Ana Carolina Torres Cresto, Arthur Henrique Saraiva de
Melo, Bianca de Sá Soares Peixoto, Daniela de Cássia Silva, Danillo Rodrigues da Silva,
Dhara Louise Campos de Assis, Eduardo Borges Gouveia, Erica Costa Muniz, Fernanda
Moraes Lopes, Giovanna Cavalcanti Brandão Lima, Júlia Nepomuceno Mello, Marryele Moniê
de Oliveira Silva, Reverton Gustavo de Queiroz Silva, Rosane Mendonça Rodrigues, Yuran
Costa Dias.
Evento: X Simpósio de Engenharia Biomédica e V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e
Cinesiologia
Local: Center Convention, Uberlândia, Brasil.
Data: 23 a 27 de outubro de 2017.

-

Estudo Comparativo da Matriz Curricular e Perfil do Egresso dos Cursos de
Graduação em Engenharia Biomédica
Petianos: Amanda Oliveira Cunha, Ana Carolina Torres Cresto, Arthur Henrique Saraiva de
Melo, Bianca de Sá Soares Peixoto, Daniela de Cássia Silva, Danillo Rodrigues da Silva,
Dhara Louise Campos de Assis, Eduardo Borges Gouveia, Erica Costa Muniz, Fernanda
Moraes Lopes, Giovanna Cavalcanti Brandão Lima, Júlia Nepomuceno Mello, Marryele Moniê
de Oliveira Silva, Reverton Gustavo de Queiroz Silva, Rosane Mendonça Rodrigues, Yuran
Costa Dias.
Evento: X Simpósio de Engenharia Biomédica e V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e
Cinesiologia
Local: Center Convention, Uberlândia, Brasil.
Data: 23 a 27 de outubro de 2017.
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-

Análise quantitativa da propriocepção por meio de sensores inerciais em espaço
tridimensional - estudo piloto
Petiano: Ana Carolina Torres Cresto
Evento: X Simpósio de Engenharia Biomédica e V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e
Cinesiologia
Local: Center Convention, Uberlândia, Brasil.
Data: 23 a 27 de outubro de 2017.

-

Estudo do Descarte de Resíduos em um Hospital de Alta Complexidade
Petianos: Daniela de Cássia Silva
Evento: X Simpósio de Engenharia Biomédica e V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e
Cinesiologia
Local: Center Convention, Uberlândia, Brasil.
Data: 23 a 27 de outubro de 2017.

-

Amplificador de Áudio
Petiano: Dhara Louise Campos de Assis
Evento: XV Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL)
Local: Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.
Data: 27 de novembro a 01 de dezembro de 2017.

-

A Framework for Visuomotor Adaptation Studies
Petiano: Eduardo Borges Gouveia.
Evento: X Simpósio de Engenharia Biomédica e V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e
Cinesiologia
Local: Center Convention, Uberlândia, Brasil.
Data: 23 a 27 de outubro de 2017.

-

Aplicação Computacional para Medição da Distância Interpupilar
Petiano: Eduardo Borges Gouveia.
Evento: X Simpósio de Engenharia Biomédica e V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e
Cinesiologia
Local: Center Convention, Uberlândia, Brasil.
Data: 23 a 27 de outubro de 2017.
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-

Proposta de um Índice de Desempenho para Análise de Experimentos de
Aprendizagem de Sequências Motoras
Petiano: Eduardo Borges Gouveia.
Evento: X Simpósio de Engenharia Biomédica e V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e
Cinesiologia
Local: Center Convention, Uberlândia, Brasil.
Data: 23 a 27 de outubro de 2017

-

Proposta de um Sistema Inteligente para Automação do Apoio Elétrico em
Aquecedores Solares de Água
Petiano: Filipe Augusto de Castro Oliveira
Evento: XV Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL)
Local: Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.
Data: 27 de novembro a 01 de dezembro de 2017.

-

Serious Game para Reabilitação Motora Utilizando Sinais Eletromiográficos
Petianos: Filipe Augusto de Castro Oliveira
Evento: X Simpósio de Engenharia Biomédica e V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e
Cinesiologia
Local: Center Convention, Uberlândia, Brasil.
Data: 23 a 27 de outubro de 2017.

-

Identificação de pacientes hospitalizados por meio do uso de pulseira com
tecnologia RFID
Petianos: Júlia Nepomuceno Mello e Ana Carolina Torres Cresto
Evento: XV Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL)
Local: Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.
Data: 27 de novembro a 01 de dezembro de 2017.

-

Disco Therapy - um jogo para reabilitação motora dos membros superiores
baseado em captura de movimentos e ativação muscular
Petianos: Júlia Nepomuceno Mello, Ana Carolina Torres Cresto e Filipe Augusto de Castro
Oliveira
Evento: X Simpósio de Engenharia Biomédica e V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e
Cinesiologia
Local: Center Convention, Uberlândia, Brasil.
Data: 23 a 27 de outubro de 2017.
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-

A study on the effects of electrode placement on the performance of EMG
classification of hand and wrist movements
Petianos: Júlia Nepomuceno Mello
Evento: X Simpósio de Engenharia Biomédica e V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e
Cinesiologia
Local: Center Convention, Uberlândia, Brasil.
Data: 23 a 27 de outubro de 2017.

-

Metodologia para classificação de movimentos da mão baseada em padrões
eletromiográficos
Petianos: Júlia Nepomuceno Mello
Evento: X Simpósio de Engenharia Biomédica e V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e
Cinesiologia
Local: Center Convention, Uberlândia, Brasil.
Data: 23 a 27 de outubro de 2017.

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
imprescindíveis para o mercado de trabalho, conferindo ao PET importância ímpar 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.
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Local e data: Uberlândia, 01 de março de 2018

_______________________________________________
Tutor(a):

