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RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES
ANO BASE: 2020 (1º de janeiro a 31 de dezembro)

1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Uberlândia
Pró-Reitor(a) responsável pelo PET na UFU: Armindo Quilici Neto
Interlocutor do PET na UFU: Jesiel Cunha
2 IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO
Grupo: PET Engenharia Biomédica
Home Page do Grupo: http://www.petengbio.feelt.ufu.br/
Data da criação do Grupo: Maio/2010
Natureza do Grupo:
( ) Curso específico: ............................................ ( nome do curso)
( ) Interdisciplinar: ................................................ (nomes dos cursos)
( x ) Institucional: Engenharia Biomédica
3 IDENTIFICAÇÃO DO TUTOR
Nome do(a) tutor(a): Ana Claudia Patrocínio
E-mail do(a) tutor(a): ana.patrocinio@ufu.br
Titulação e área: Doutor em Engenharia Elétrica
Data de ingresso do(a) tutor(a) (mês/ano): 01/01/2021
4 CARACTERÍSTICAS DO GRUPO
Dia e horário das reuniões semanais do grupo: Quinta-feira, 18:00 horas.
Turno do curso em que o PET está sediado: Integral

5 INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS
Ingresso na
IES

Ingresso
no PET

Período
letivo atual

CRA do 1º
sem. letivo

Anna Karolinna de Sousa
Machado

Março/2018

Maio/2019

5º

95,0

90,9

80,7

Carolina Beatriz Pereira
da Silva

Março/2017

Abril/2019

8º

94,5

85,7

81,4

8º

82,2

91,7

83,2

Bolsista

CRA do 2º
CRA
sem. letivo acumulado

Danillo Rodrigues da Silva Agosto/2015 Junho/ 2018

Eduardo Tioma

Março/2017 Junho/ 2018

Fabiana Costa e Silva

Março/2018

Out/
2020

5°

95,7

90,9

90,3

Giovana Saraiva de Melo

Agosto/2017

Nov/2019

6°

88,4

87,3

77,4

João Victor Oliveira
Mendes

Março/2017

Abril/2019

7º

98

89,7

81,7

Kerolayne Meneses da
Silva

Fev/2016

Junho/ 2018

9º

85,44

89

88,03

Letícia Marques Pinho
Tiago

Agosto/2017

Nov/2019

6°

95,3

91,3

Millena Gená Pereira

Agosto/2018

Nov/2019

4°

93,0

95,4

90,9

Fev/2016

Junho/ 2018

9º

87,00

93,50

83,727

Agosto/2017 Junho/ 2018

7°

87,00

90.3

78.5

Narrayanni Isabelly David
Santana
Renata Moreira da Costa

88,8

Ingresso na
IES

Ingresso
no PET

Período
letivo atual

CRA do 1º
sem. letivo

Cayo Phellipe Ramalho de
Março/2019
Oliveira

Out/2020

3°

93,333

83,000

79,649

Conrado da Silva e
Oliveira Neto

Agosto/2018

Out/2020

4°

87,5

91,0

78,6

Nathalia Lopes Lima
Santos

Agosto/2018

Out2020

4°

96,2

94,9

89,4

Não-bolsista

CRA do 2º
CRA
sem. letivo acumulado

6 INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS EGRESSOS NO
PERÍODO
Ingresso
na IES

Ingresso
no PET

Mês de
desligamento
do PET

Motivo do desligamento

Bruno Augusto Machado Goes

Março
2016

Junho/
018

Outubro
2020

Estágio

Maria Luiza Camargos Borges Carneiro

Agosto
2017

Abril
2019

Outubro
2020

Estágio

Fevereiro
2016

Dezembro
2017

Outubro
2020

Estágio

Bolsista

Mariana Morete Bregantin
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7 RESUMO DAS ATIVIDADES
ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE
Natureza da atividade - Marque com “X” no(s) campo(s) correspondente(s)
Nº
1
2

Atividade
CEEL
Workshop de R para
Processamento de Sinais
Biomédicos

Ensino

Pesquisa

Extensão

Coletiva e
Integradora

Redução
evasão e/ou
retenção*

Ações
afirmativas

Público
Outros
Esperado

Presente

X

X

X

X

200

250

X

X

X

X

35

37

ATIVIDADES REALIZADAS PARCIALMENTE

Nº

Atividade

Natureza da atividade - Marque com “X” no(s) campo(s) correspondente(s)
Redução
Coletiva e
Ações
Ensino Pesquisa Extensão
evasão e/ou
Outros
Integradora
afirmativas
retenção*

Público
Esperado

Presente

ATIVIDADES NÃO REALIZADAS

Nº

Atividade

Natureza da atividade - Marque com “X” no(s) campo(s) correspondente(s)
Redução
Coletiva e
Ações
Ensino Pesquisa Extensão
evasão e/ou
Outros
Integradora
afirmativas
retenção*

Minicurso de
processamento de imagens

X

Minicurso de confecção de
placas de circuitos
eletrônicos

X

Workshop Preparatório

X

Público

X
Não preencher.
X
X

X

X

5
Hook
Minicurso de Excel
Pré-Cálculo
Minicurso de programação
em linguagem C#

X
X

X

X

X
X
X

ATIVIDADES REALIZADAS, QUE NÃO HAVIAM SIDO PLANEJADAS
Natureza da atividade - Marque com “X” no(s) campo(s) correspondente(s)
Nº

Nome da atividade
Compartilhe Vida
Live: outubro rosa
Engenharia voltada para
aplicações na saúde e no
esporte paralímpico
Uso de realidade virtual e
realidade aumentada como
tecnologia assistiva
Estágio no exteriorAlemanha
Neurociência e
neuroengenharia
Engenharia Biomédica eletrofisiologia e cultura de
células
Ser empresário na área de
tecnologia: desafios e
oportunidades
Engenharia Biomédica:
oportunidades em
reabilitação e tecnologia
assistiva

Ensino

Pesquisa

Extensão

Coletiva e
Integradora

Redução
evasão e/ou
retenção*

Ações
afirmativas

Público
Outros

X

Esperado
50
100

Presente
100
25

X
x

x

X

100

49

x

x

X

100

48

X

X

100

71

x

x

X

X

100

56

x

x

X

X

100

45

x

x

X

X

100

47

x

x

X

X

100

76

6
Biomaterialistas: quem
são? onde vivem? o que
comem?
Bate papo: O papel social
do engenheiro biomédico
Live - Engenharia
Biomédica e Imagens
Médicas
Bate papo sobre
Engenharia Biomédica e
Próteses

x

x

X

X

100

55

x

x

X

X

100

59

x

x

X

X

100

160

x

x

x

X

100

140

8 RESUMO DAS PESQUISAS INDIVIDUAIS REALIZADAS

o

N

Nome do petiano

Nome do orientador

Título da pesquisa

Possui
registro?
(sim ou não)

Data de
início

Data de
término ou
previsão

Anna Karolinna de Sousa
Machado

00243/2020

Carolina Beatriz Pereira da Silva

Márcio Peres de Souza

Projeto e desenvolvimento de
um sensor de pressão
piezoresistivo para assentos

Não

01/08/20
20

01/03/2020

Cayo Phellipe Ramalho de
Oliveira

Felipe Alves da Louza

Grupos de sufixos e o vetor de
LCP em tempo linear

Sim

01/01/20
21

01/01/2022

Uso de Realidade Virtual no
ensino da Fotossíntese.

Não

05/05/20
20

Controle de braço robótico
utilizando sensores inerciais

Não

07/10/20
19

Conrado da Silva e Oliveira Neto Alexandre Cardoso
Danillo Rodrigues da Silva
Eduardo Tioma

Fernando Pasquini
Santos
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Fabiana Costa e Silva

Márcia Simbara

Projeto de biorreator para
engenharia tecidual de valvas
cardíacas

Giovana Saraiva de Melo

Márcia Simbara

Próteses para Artroplastia Total do
Quadril: mercado brasileiro e sua
inserção no contexto mundial

Kerolayne Meneses da Silva

Adriano de Oliveira
Andrade

00192/2020

00133/2020

0027/2020

01/11/20
20

01/11/2021

Sim

15/03/20
20

15/03/2021

Processamento de Sinais
Eletromiográficos para
Caracterização da Bradicinesia
Parkinsoniana

Sim

01/03/20
19

01/03/2021

Letícia Marques Pinho Tiago

Edgard Afonso
Lamounier Júnior

Processamento de sinais
biomédicos a nível de estresse
para alterações no jogo sério
HarpyGame

Sim

01/06/20
20

01/10/2021

Millena Gená
Pereira

Alcimar Barbosa
Soares

Modelo neuromórfico-fotônico para
implementação de feedback tátil
em próteses de membros
superiores

Sim

01/07/20
20

01/07/2021

Narrayanni Isabelly David
Santana

Fernando Pasquini dos
Sanro

Desenvolvimento do hardware de
um simulador de sinais
biomédicos

Não

02/2020

02/2021

Nathalia Lopes Lima Santos

Márcia Simbara

Estudo sobre condições de cultura
celular na engenharia tecidual de
valvas cardíacas

Sim

01/11/20
20

01/11/2021

Márcia Simbara

Elaboração de um guia para
aquisição e processamento de
imagens de micro CT de
arcabouços para Engenharia
Tecidual

Sim

03/01/20
20

03/01/2021

João Victor Oliveira Mendes
00193/2020

0207/2020

0010/2020

Renata Moreira da Costa
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9 CONTEXTO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
Diversas atividades planejadas para o ano de 2020 não puderam ser realizadas em
virtude da pandemia associada à COVID-19. Em contrapartida, o PET programou e
desenvolveu um grande número de atividades remotas, conforme destacado no item
7. Em relação às atividades desenvolvidas, não observamos grandes dificuldades
para sua realização.
Em dezembro de 2020, o Tutor do PET Engenharia Biomédica, Prof Fernando
Pasquini Santos, solicitou seu desligamento. Desde então, a tutoria oficial é realizada
pela Profa Ana Claudia Patrocinio (Coordenadora do Curso de Graduação em
Engenharia Biomédica), com apoio do Prof. Alcimar Barbosa Soares, que atua como
tutor em exercício, até a eleição do(a) novo(a) tutor(a).
10 ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE
ATIVIDADE 1: XVIII Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL)
● Natureza da atividade: Ensino, Pesquisa, Coletiva e Integradora, Redução de Evasão
● Carga horária de execução da atividade: 15 horas.
● Carga horária para preparação da atividade: 100 horas.
● Data de início: 07/ 12/ 2020

Data de fim: 11/ 12/ 2020

● Promotor(es) da atividade: Universidade Federal de Uberlândia, PET Engenharia
Biomédica, PET Engenharia Elétrica, PET Engenharia de Telecomunicações, Faculdade de
Engenharia Elétrica, Pós Elétrica UFU.
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Alunos,
professores e/ou atuantes nas áreas das Engenharias Biomédica, Controle e Automação,
Computação, Elétrica e de Telecomunicações. O evento contou com a participação de
pesquisadores de 21 instituições de ensino, dentre elas a Universidade Peruana de Ciências
Aplicadas (Peru) e a Universidade de Lille (França) e duas empresas privadas,
contabilizando aproximadamente um total de 250 pessoas.
● Descrição e justificativa: O evento teve duração de uma semana, a qual, com exceção
do primeiro dia, em que houve uma palestra de abertura de tema geral da área de
Engenharia Elétrica, todos os outros tiveram sessões técnicas para apresentação de artigos
científicos que foram previamente revisados e aprovados por professores internos e externos
da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU. Trata-se de uma atividade de ensino e de
caráter coletivo. O ensino é abordado por meio da difusão dos trabalhos desenvolvidos por
estudantes e pesquisadores e de técnicas inovadoras no âmbito das engenharias
supracitadas.
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● Aspectos gerais da atividade: O evento foi feito no período noturno e de forma on-line,
por meio da plataforma Teams, devido à pandemia. O primeiro dia consistiu na apresentação
geral do evento, contando com a presença do reitor da Universidade Federal de Uberlândia
e outros docentes. Em seguida, foi oferecida uma palestra ministrada pelo professor Dr.
Alcimar Barbosa Soares. Os outros dias foram marcados pelas sessões técnicas que se
iniciaram a partir das 19:00 h e terminaram por volta de 21h. Cada apresentador teve um
tempo de 20 minutos para expor o seu trabalho. As palestras abordaram assuntos de todas
as áreas da Engenharia Elétrica. O evento contou com grande adesão e foi bastante
elogiado.
● Resultados alcançados: A atividade foi bem sucedida em oferecer aos participantes
apresentações de artigos que contribuíram diretamente na melhoria dos cinco cursos da
Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU.
● Registro fotográfico da atividade:

Figura 1: Apresentação de artigo na XVIII CEEL.

Figura 2: Apresentação de artigo na XVIII CEEL.

10

ATIVIDADE 2: Workshop de R para Processamento de Sinais Biomédicos
● Natureza da atividade: Ensino e redução evasão e/ou retenção
● Carga horária de execução da atividade: 2 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 8 horas
● Data de início: 05/11/2020

Data de fim: 05/11/2020

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Alunos de
graduação ingressantes principalmente em Engenharia Biomédica, Engenharia Elétrica,
Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de
Eletrônica e Telecomunicações. O workshop contou com a participação de 37 pessoas.
● Descrição e justificativa: R é uma linguagem e também um ambiente de
desenvolvimento integrado para cálculos estatísticos e gráficos. Tendo em vista que R é
uma ferramenta muito utilizada na engenharia, o minicurso visa proporcionar conhecimentos
básicos para que o aluno consiga solucionar problemas complexos nesta plataforma. Este
minicurso será oferecido para alunos de graduação que se interessem pelo assunto de
forma. Serão abordados conceitos básicos de R, para que ao final do curso aqueles que
participaram tenham uma noção ampla e sólida de passos básicos
● Aspectos gerais da atividade: O propósito principal do minicurso a distância, por meio
da plataforma “Google Meets", foi de disseminar conhecimentos básicos em R para ajudar
os participantes a começarem a trabalhar com essa plataforma e aplicarem em diversas
disciplinas. Para isso, foram utilizados materiais audiovisuais no decorrer da aula e
exercícios para melhor retificar os conhecimentos adquiridos ao longo do minicurso.
● Resultados alcançados:
A aprendizagem destes princípios básicos ajudou os participantes durante a realização da
matéria de Processamento de Sinais Biomédicos e avançar seus conhecimentos de
programação em R.
● Registro fotográfico da atividade:
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Figura 3: Workshop de R para Processamento de Sinais Biomédicos

Figura 4: Exercício desenvolvido no workshop

ATIVIDADE 3: MAEB - Mostra Acadêmica em Engenharia Biomédica
● Natureza da atividade: Ensino, pesquisa, extensão, coletiva e integradora e redução de
evasão e/ou retenção
● Carga horária de execução da atividade: 8 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 40 horas
● Data de início: 19/10/2020

Data de fim: 05/12/2020

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo):
Alunos de graduação ou já graduados, que realizaram ou estão realizando alguma
pesquisa, ou publicou algum artigo relacionado com a Engenharia Biomédica. A atividade
contou com a participação de 41 inscritos.
● Descrição e justificativa:
A ideia principal desta amostra foi divulgar os estudos nas diversas áreas que a
Engenharia Biomédica engloba, atingindo o maior número de pessoas através das redes
sociais do PET.
Uma questão que é observada a respeito dos estudos produzidos nas universidades é
sobre a sua escassa e ineficaz divulgação, restringindo o acesso a esses conhecimentos
apenas para pessoas que estão ativamente no âmbito da pesquisa acadêmica, além de
possuírem uma linguagem muito técnica, dificultando a compreensão do público não
especializado. Portanto, a MAEB foi criada para poder romper com isso, promovendo e
divulgando os estudos sobre engenharia biomédica (área essa que é bem recente e pouco
explorada no Brasil), feito de forma mais informal e resumida, e postada nas redes sociais
do PET, que possuem considerável alcance de público, fazendo com que o conteúdo
chegasse ao maior número de pessoas.
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Outra justificativa é que, com a pandemia e as medidas de isolamento social, não foi
realizado o Simpósio de Engenharia Biomédica (SEB), gerando uma necessidade de algum
evento/projeto que expusesse tais estudos. O evento também foi realizado de forma online,
nas redes sociais, devido ao fato de não ser possível promover nenhuma atividade de forma
presencial.
● Aspectos gerais da atividade:
A Mostra Acadêmica em Engenharia Biomédica (MAEB) tem como objetivo dissimular e
divulgar as pesquisas, projetos e artigos relacionados com a engenharia biomédica, além de
estimular a produção de conhecimentos nessa área. Para isso, foi-se disponibilizado um
formulário para que o público pudesse submeter seus trabalhos, e no final, responder uma
pesquisa sobre a opinião deles a respeito da divulgação dos estudos e da engenharia
biomédica dentro e fora do ambiente acadêmico. Com os resumos dos trabalhos
cadastrados, assim como alguma imagem que os ilustrasse, foi-se feito uma arte e publicada
periodicamente nas redes sociais do PET Engenharia Biomédica (Instagram e Facebook).
● Resultados alcançados:
Houve a submissão de 17 projetos/pesquisas/artigos, sendo quase todos por alunos da
própria Universidade Federal de Uberlândia. Percebeu-se também que, apesar de a maioria
cursar ou ter cursado Engenharia Biomédica, houve participação de estudantes de outros
cursos, como Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação.
Através dos comentários nos posts, notou-se que muitas pessoas não tinham ciência do
quão amplo e vasto são as áreas de atuação da Engenharia Biomédica, podendo assim,
desenvolver interesse em desenvolver uma pesquisa em algum tema que lhe chamou
atenção.
A pesquisa destacada ao final do formulário mostrou que a Engenharia Biomédica é bem
conhecida, sendo avaliada com nota 4 por 45% dos que responderam os questionários e
com nota 3 por 35%, numa escala de 1 a 5. Os respondentes consideram que as pessoas
fora do meio acadêmico não sabem muito acerca da área de atuação do engenheiro
biomédico, pois 55% deram nota 2. Já sobre a divulgação dos projetos e pesquisas em
Engenharia Biomédica no Brasil, 40% apontaram que há divulgação, porém escassa, 30%
acham regular e 30% acham boa, mas poderia melhorar em alguns aspectos.
Nessa pesquisa os inscritos sugeriram algumas ações para ampliar a divulgação dos
estudos em Engenharia Biomédica para além do meio acadêmico. Dentre eles, citaram a
promoção dos projetos em mídias digitais, tornar os artigos e documentos mais acessíveis
para a população em geral, e divulgação em feiras e escolas. Os inscritos também elogiaram
a iniciativa do PET no desenvolvimento do evento deste tipo.
● Registro fotográfico da atividade:
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Figura 5: Arte divulgando a Mostra Acadêmica em Engenharia Biomédica (MAEB)

Figura 6: Post divulgando um dos projetos inscritos na MAEB

Figura 7: Post contendo informações dos autores do projeto inscrito
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Figura 8: Exemplo de uma das perguntas feitas no questionário sobre a
divulgação dos estudos em Engenharia Biomédica no Brasil

ATIVIDADE 4: PET Integração
● Natureza da atividade: Coletiva e integradora
● Carga horária de execução da atividade: 3 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 1 hora
● Data de início: 28/08/2020

Data de fim: 28/08/2020

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica e do PET Educação Física
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Integrantes
dos grupos PETs Engenharia Biomédica e Educação Física. Compareceram cerca de 25
participantes.
● Descrição e justificativa:
O principal objetivo dessa atividade foi promover a integração dos dois grupos, mesmo
que de forma virtual, pois esse contato é realizado com diversos eventos que aconteciam
presencialmente.
A atividade visa promover maior socialização entre os dois diferentes PETs, visto que
com a pandemia, não houve a realização de atividades, que geralmente são realizadas de
forma conjunta que aconteciam em um período normal, como as reuniões do InterPET e o
Interação com PET.
● Aspectos gerais da atividade:
O PET Integração foi uma atividade de promover a integração entre dois PETs, realizada
online devido ao período de pandemia e isolamento social. Foi feita de forma descontraída,
promovendo maior socialização entre os petianos. Foi escolhido jogar Gartic e StopotS
(também conhecido como adedanha), ambos sendo jogos online, com os integrantes se
comunicando através de uma chamada de vídeo na plataforma Microsoft Teams.
● Resultados alcançados:
Durante toda a atividade, os integrantes de ambos os PETs se comunicaram e
socializaram, gerando um momento divertido de descontração e integração. A atividade foi
importante para ter um momento de relaxar, devido ao contexto social do período e demais
compromissos gerados pela universidade.
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ATIVIDADE 5: Trote Social
● Natureza da atividade: Extensão, redução evasão e/ou retenção e extensão
● Carga horária de execução da atividade: 15 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas
● Data de início: 09/ 03/ 2020

Data de fim: 13/ 03/ 2020

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica - Arthur Henrique Saraiva de
Melo, Giovana Saraiva de Melo, Kerolayne Meneses da Silva, Narrayanni Isabelly David
Santana, Renata Moreira da Costa.
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo):
Alunos de graduação ingressantes em Engenharia Biomédica, Engenharia Elétrica,
Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de
Eletrônica e Telecomunicações com previsão de aproximadamente de 60 participantes.
● Descrição e justificativa:
O XXVIII Trote Social surgiu como uma maneira de fazer a integração entre ingressantes
e veteranos, e de situá-los na realidade universitária. Além disso o Trote Social visou uma
boa oportunidade de integrar a sociedade, de forma a promover uma coleta de donativos
nos arredores da universidade, a fim de doá-los a instituições de caridade. O Trote Social é
composto por uma série de atividades, como palestras institucionais, apresentação dos
laboratórios, apadrinhamento dos ingressantes, arrecadação de donativos, gincanas, visitas
técnicas, entre outros. O coffee-break é financiado pela Faculdade de Engenharia Elétrica,
e pela arrecadação do próprio evento.
● Aspectos gerais 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).
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No segundo dia, os calouros são convidados a visitar os laboratórios da faculdade, a fim
de incentivá-los 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 pré-requisitos.
No quarto dia, acontece a arrecadação de alimentos, no qual os calouros são separados
em grupos e vão às casas no entorno do Campus 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. 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.
● Resultados alcançados:
O evento ocorreu como planejado e tivemos a participação da maioria dos ingressantes,
assim como nas edições anteriores. Os principais resultados alcançados foram:
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.
Com a suspensão do vestibular 2020/2, não houve a entrada de novos alunos no segundo
semestre do ano, sendo assim, o evento só foi realizado uma vez no ano. Com a perspectiva
de mais um semestre acontecendo de forma remota, é necessário elaborar um meio de
realizar o evento online, adaptando-nos de acordo com as necessidades.
● Registro fotográfico da atividade
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Figura 9 RESUMO DAS PESQUISAS INDIVIDUAIS REALIZADAS: Trote Social
realizado no primeiro semestre de 2020.

ATIVIDADE 6: Vem pra Engenharia
● Natureza da atividade: Postagem nas redes sociais
● Carga horária de execução da atividade: 15 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas
● Data de início: 11/ 2020

Data de fim: 12/ 2020

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica, PET Engenharia
Mecânica, PET Telecom, PET Engenharia de Alimentos, PET Engenharia Ambiental,
PET Engenharia Química e PET Engenharia Civil.
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo):
Esta atividade tem como público alvo os vestibulandos possíveis ingressantes nos
cursos de engenharia.
Descrição e justificativa:
O Vem pra Engenharia foi criado com o principal intuito de fornecer aos
vestibulandos conhecimentos relacionados à área de engenharia, facilitando a
escolha dos cursos nos vestibulares.
● Aspectos gerais da atividade: Este projeto proporcionou aos alunos
entendimento sobre as áreas de atuação, mercado de trabalho entre outras dúvidas
recorrentes sobre o tema. Assim, esta atividade promoveu maior afinidade dos
vestibulandos com a engenharia através de vídeos gravados com os integrantes do
PET, postados no YouTube e redes sociais, sobre todas as engenharias presentes
na Universidade Federal de Uberlândia, auxiliando o aluno a escolher o curso certo
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para a graduação. O vídeo gravado pelo PET Engenharia Biomédica em específico,
teve seu foco em tirar dúvidas dos alunos sobre o curso, como nota de corte de
vestibulares, grade curricular, comparação com outros cursos, relação exatas e
biológicas etc.
Resultados alcançados:
●

Figura 10: Postagem com o vídeo respondendo dúvidas sobre o curso de
Engenharia Biomédica

O vídeo postado na rede social do PET Engenharia Biomédica obteve um ótimo
alcance, com muitas visualizações e comentários de vestibulandos e pudemos
concluir que os vestibulandos adquiriram mais conhecimentos acerca da área de
Engenharia Biomédica e também das outras engenharias.
11 ATIVIDADES REALIZADAS PARCIALMENTE
Todas as atividades realizadas foram concluídas.

12 ATIVIDADES PLANEJADAS E NÃO REALIZADAS
ATIVIDADE 2: Pré-Cálculo
● Natureza da atividade: Ensino e redução evasão e/ou retenção
● Aspectos gerais da atividade: Devido à pandemia relacionada ao COVID-19 foi inviável
a realização do curso de pré-cálculo, uma vez que as aulas presenciais da Universidade
Federal de Uberlândia não retornaram e um curso de cálculo não presencial teria pouca
aderência.
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ATIVIDADE 3: Minicurso de programação em linguagem C#
● Natureza da atividade: Ensino e redução evasão e/ou retenção
● Aspectos gerais da atividade: Devido à pandemia relacionada ao COVID-19 foi inviável
a realização do Minicurso de programação em linguagem C#, uma vez que as aulas
presenciais da Universidade Federal de Uberlândia não retornaram e optou-se por não
realizar o minicurso de forma online.

ATIVIDADE 4: Minicurso de Arduino Básico
● Natureza da atividade: Ensino e redução evasão e/ou retenção
● Aspectos gerais da atividade: Devido à pandemia relacionada ao COVID-19 foi inviável
a realização do Minicurso de Arduino Básico, uma vez que as aulas presenciais da
Universidade Federal de Uberlândia não retornaram.

ATIVIDADE 5: Minicurso de Excel
● Natureza da atividade: Ensino e redução evasão e/ou retenção
● Aspectos gerais da atividade: Devido à pandemia relacionada ao COVID-19 foi inviável
a realização do curso de Excel de forma presencial. Cogitou-se a realização do evento de
forma on-line, mas, devido a grande quantidade de cursos ofertados na internet, que são
gratuitos e de boa qualidade, optou-se por não realizar, pois não teria muita adesão.

ATIVIDADE 6: Minicurso de Processamento de Imagens
● Natureza da atividade: Ensino e redução evasão e/ou retenção
● Aspectos gerais da atividade: Devido à pandemia relacionada ao COVID-19 foi inviável
a realização do minicurso de Processamento de Imagens, uma vez que as aulas presenciais
da Universidade Federal de Uberlândia não retornaram.

ATIVIDADE 7: Minicurso de Confecção de Placas de Circuitos Eletrônicos
● Natureza da atividade: Ensino e redução evasão e/ou retenção
● Aspectos gerais da atividade: Devido à pandemia relacionada ao COVID-19 foi inviável
a realização do minicurso de confecção de placas de circuitos eletrônicos, uma vez que as
aulas presenciais da Universidade Federal de Uberlândia não retornaram e seria necessário
a utilização de um laboratório para a realização do evento.
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ATIVIDADE 8: Workshop Preparatório Hook
● Natureza da atividade: Ensino, Pesquisa, Extensão, Coletiva e Integradora, Redução
evasão e/ou Retenção
● Aspectos gerais da atividade: Devido à pandemia relacionada ao COVID-19 foi inviável
a realização do Workshop Preparatório Hook, uma vez que as aulas presenciais da
Universidade Federal de Uberlândia não retornaram e, portanto, não foi possível a realização
do evento HOOK - Desafio Capitão Gancho.

ATIVIDADE 9: Vem pra UFU
● Natureza da atividade: Pesquisa, Extensão, Coletiva e Integradora
● Aspectos gerais da atividade: Devido à pandemia relacionada ao COVID-19 não foi
realizado o evento. Como alternativa de fazer algo semelhante, participou-se do Vem pra
Engenharia, esclarecendo dúvidas frequentes sobre a Engenharia Biomédica para os
estudantes do ensino médio, na forma de um vídeo, postado no canal do YouTube e no
Instagram do PET.

ATIVIDADE 10: Palestra - Mês do Orgulho LGBTQ+
● Natureza da atividade: Extensão, Coletiva e Integradora, Ações afirmativas
● Aspectos gerais da atividade: Devido à pandemia relacionada ao COVID-19, não foi
possível a realização da palestra. Com isso, houve uma postagem, no mês do Orgulho
LGBTQ+, explicando de forma didática o significado de cada letra da sigla.

ATIVIDADE 11: Palestra - Mês do Setembro Amarelo
● Natureza da atividade: Extensão, Coletiva e Integradora
● Aspectos gerais da atividade: Devido à pandemia relacionada ao COVID-19, não foi
possível a realização da palestra. Porém, houve a postagem de dois vídeos no Instagram do
PET, com a psicóloga Stefânia Rosa, falando sobre o Setembro Amarelo e a importância da
preservação da saúde mental.,

ATIVIDADE 12: Palestra - Mulheres na Ciência
● Natureza da atividade: Ensino, Extensão, Coletiva e Integradora
● Aspectos gerais da atividade: Devido à pandemia relacionada ao COVID-19 foi inviável
a realização da palestra. Como alguns outros grupos PET já estavam promovendo lives com
a temática, optou-se por não realizar nenhuma atividade sobre, visando baixa participação
do público.
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ATIVIDADE 13: PET Assiste
● Natureza da atividade: Pesquisa e Extensão
● Aspectos gerais da atividade: Devido à pandemia relacionada ao COVID-19 foi inviável
a realização do projeto, visto que era necessário a visita presencial na escola para poder
fazer as medições necessárias e colher informações sobre os equipamentos.

ATIVIDADE 14: Interação com o PET
● Natureza da atividade: Extensão, Coletiva e Integradora
● Aspectos gerais da atividade: Devido à pandemia relacionada ao COVID-19 foi inviável
a realização dessa atividade, visto que ela consistia em um evento presencial, apresentando
os trabalhos realizados pelos grupos PET para a população presente no Parque do Sabiá.

ATIVIDADE 15: XII SEB (XII Simpósio em Engenharia Biomédica)
● Natureza da atividade: Ensino, pesquisa, extensão, coletiva e integradora
● Aspectos gerais da atividade: Devido à pandemia relacionada ao COVID-19 foi inviável
a realização do evento, visto que não foi planejado, junto com os coordenadores, acontecer
de forma online, e também por ter eventos similares já estarem sendo realizados
virtualmente. Para compensar, foi realizada a Mostra Acadêmica em Engenharia Biomédica
(MAEB) nas redes sociais do PET, divulgando pesquisas e projetos relacionados com o
curso.

ATIVIDADE 16: Projeto Engenharia da Inclusão
● Natureza da atividade: Pesquisa, extensão, coletiva e integradora
● Aspectos gerais da atividade: Devido à pandemia relacionada ao COVID-19 foi inviável
a realização do projeto, visto que ela necessitava da visita presencial dos petianos nas
escolas para realização das atividades propostas.

13 ATIVIDADES REALIZADAS, QUE NÃO ESTAVAM NO PLANEJAMENTO

ATIVIDADE 1: Live: Outubro Rosa
● Natureza da atividade: Outros.
● Carga horária de execução da atividade: 2 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas
● Data de início: 8/10/2020

Data de fim: 8/10/2020
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● Promotor(es) da atividade: Prof. Dra. Ana Cláudia Patrocínio, Dr. Pedro Cunha
Carneiro, Dra. Bianca Candeloro de Faria, Beatriz Daou Verenhitach e Cecília Lemos Debs
e PET Engenharia Biomédica.
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Alunos,
professores e/ou atuantes na área de Engenharia Biomédica. Estavam presentes 25
pessoas.
● Descrição e justificativa: Palestra realizada de forma online na plataforma YouTube
com a intenção de alertar sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e informar sobre
a importância do diagnóstico por imagens médicas por meio de uma roda de conversa dos
participantes.
● Aspectos gerais da atividade: Conscientizar a comunidade em geral da importância dos
exames radiológicos e auto exame para prevenção do câncer de mama.

● Resultados alcançados: Interação direta com o público por meio de um chat e video
disponível em: www.youtube.com/watch?v=nwJPA-NcFdo
● Registro fotográfico da atividade:

Figura 11: Live Outubro Rosa

ATIVIDADE 2: Engenharia voltada para aplicações na saúde e no esporte
paralímpico
● Natureza da atividade: Outros.
● Carga horária de execução da atividade: 2 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas
● Data de início: 13/08/2020

Data de fim: 13/08/2020

● Promotor(es) da atividade: Prof. Gabriela Menegaz, Prof. Márcio Peres, Prof. Gilmar
Guimarães e Prof. Cleudmar Amaral e PET Engenharia Biomédica
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● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Alunos,
professores e/ou atuantes na área de Engenharia Biomédica. Estavam presentes 49
pessoas.
● Descrição e justificativa: O evento tem como objetivo informar a comunidade interna e
externa à UFU sobre aplicações de tecnologias voltadas para a saúde dos indivíduos.Entre seus
participantes, teremos integrantes do Laboratório de Projetos Mecânicos da Universidade
Federal de Uberlândia, que divulgarão suas pesquisas e resultados já obtidos em seus projetos
em desenvolvimento.

● Aspectos gerais da atividade: Informar a comunidade interna e externa à Universidade
Federal de Uberlândia sobre o desenvolvimento de tecnologias voltadas para área da saúde. Em
suma, divulgar os projetos e pesquisas realizadas pelo Laboratório de Projetos Mecânicos.

● Resultados alcançados: Interação direta com o público por meio de um chat e video
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ShJgzwWKtZk
● Registro fotográfico da atividade:

Figura 12: Live Engenharia Biomédica - Eletrofisiologia e cultura de células

ATIVIDADE 3: Uso de realidade virtual e realidade aumentada como tecnologia
assistiva
● Natureza da atividade: Outros, Redução de Evasão.
● Carga horária de execução da atividade: 2 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas
● Data de início: 23/07/2020

Data de fim: 23/07/2020

● Promotor(es) da atividade: Prof. Alexandre Cardoso, Prof. Edgard Lamounier e PET
Engenharia Biomédica
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Alunos,
professores e/ou atuantes na área de Engenharia Biomédica, Engenharia de Computação,
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Fisioterapia e demais áreas que envolvam tecnologias assistivas. Estavam presentes 48
pessoas.
● Descrição e justificativa: Como as tecnologias de realidade virtual e/ou aumentada vem
ganhando destaque nos últimos anos, suas aplicações estão sendo bastante usadas em vários
âmbitos, em especial na área de tecnologias assistivas. Pensando nisso, o PET Engenharia
Biomédica organizou uma palestra virtual com professores especializados na área para poderem
debater sobre o assunto e esclarecer dúvidas.

● Aspectos gerais da atividade: Exemplificar mais uma das diversas áreas de atuação do
engenheiro biomédico e esclarecer dúvidas acerca da utilização de realidade virtual e/ou
aumentada na engenharia biomédica.

● Resultados alcançados Interação direta com o público por meio de um chat e video
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ho3EVjwMKsE
● Registro fotográfico da atividade:

Figura 13: Live Engenharia Biomédica – Palestra.

ATIVIDADE 4: Estágio no exterior- Alemanha
● Natureza da atividade: Outros.
● Carga horária de execução da atividade: 2 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas
● Data de início: 09/03/2020

Data de fim: 09/03/2020

● Promotor(es) da atividade: Lucas Lemos Franco e PET Engenharia Biomédica
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Alunos da
graduação do curso de Engenharia Biomédica.
● Descrição e justificativa: Detalhar a experiência de estágio na Alemanha, expondo a rotina,
conhecimentos adquiridos, novas culturas e possibilidades de networking.
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● Aspectos gerais da atividade: Informar os estudantes da Universidade de Uberlândia e
comunidade externa sobre a experiência de estágio na Alemanha.

● Resultados

alcançados:

Compartilhamento

de

experiências

sobre

tarefas

extracurriculares que agregam à formação do discente.
● Registro fotográfico da atividade:

Figura 14: Palestra Engenharia Biomédica – Estágio no exterior.

ATIVIDADE 5: Neurociência e neuroengenharia
● Natureza da atividade: Outros, Redução de Evasão.
● Carga horária de execução da atividade: 2 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas
● Data de início: 2/09/2020

Data de fim: 2/09/2020

● Promotor(es) da atividade: Prof.Dr. Alcimar Barbosa Soares e PET Engenharia
Biomédica
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) Alunos,
professores e/ou atuantes na área de Engenharia Biomédica. Estavam presentes 56
pessoas.
● Descrição e justificativa O PET Engenharia Biomédica e os docentes do curso de
Engenharia Biomédica realizam lives em parceria com o intuito de manter os discentes
engajados com o curso de forma remota. As lives abordaram temas gerais do curso e
promoveram a interação entre alunos e discentes, como um paralelo às palestras marcadas
que não puderam ocorrer devido ao cancelamento das atividades presenciais na UFU.
● Aspectos gerais da atividade Bate papo sobre neurociência onde foram discutidas
estratégias de análise do comportamento cerebral e como elas podem ser utilizadas para
melhorar a qualidade de vida das pessoas.
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● Resultados alcançados Interação direta com o público por meio de um chat e vídeo
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=xMvlt20WN-8 .
● Registro fotográfico da atividade:

Figura 15: Live Engenharia Biomédica – Palestra.

ATIVIDADE 6: Engenharia Biomédica - eletrofisiologia e cultura de células
● Natureza da atividade: Outros, Redução de Evasão.
● Carga horária de execução da atividade: 2 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas
● Data de início: 12/08/2020

Data de fim: 12/08/2020

● Promotor(es) da atividade: Prof. Dr. João Batista Destro Filho, Celina Monteiro da Cruz
Lotufo e PET Engenharia Biomédica.
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo)

Alunos,

professores e/ou atuantes na área de Engenharia Biomédica. Estavam presentes 45
pessoas.
● Descrição e justificativa O PET Engenharia Biomédica e os docentes do curso de
Engenharia Biomédica realizam lives em parceria com o intuito de manter os discentes
engajados com o curso de forma remota. As lives abordaram temas gerais do curso e
promoveram a interação entre alunos e discentes, como um paralelo às palestras marcadas
que não puderam ocorrer devido ao cancelamento das atividades presenciais na UFU.
● Aspectos gerais da atividade Fornecer aos estudantes uma base sobre eletrofisiologia,
apresentar sua importância na área de Engenharia Biomédica e exemplificá-la com a cultura
de células.
● Resultados alcançados: Interação direta com o público por meio de um chat e vídeo
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=fgD3hUzQH6Q .
● Registro fotográfico da atividade
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Figura 16: Live Engenharia Biomédica – Palestra.

ATIVIDADE 7: Ser empresário na área de tecnologia: desafios e oportunidades
● Natureza da atividade: Outros, Redução de Evasão.
● Carga horária de execução da atividade: 2 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas
● Data de início: 05/ 08/ 2020

Data de fim: 05/ 08/ 2020

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica, Prof. Dr. Sérgio Ricardo de
Jesus Oliveira, Dhainer Rocha Macedo, Eduardo Augusto Alecrim Manço, Eduardo Telles
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Alunos,
professores e/ou atuantes na área de Engenharia Biomédica e outros cursos interessados
em empreender. Estavam presentes 45 pessoas.
● Descrição e justificativa: O PET Engenharia Biomédica e os docentes do curso de
Engenharia Biomédica realizam lives em parceria com o intuito de manter os discentes
engajados com o curso de forma remota. As lives abordaram temas gerais do curso e
promoveram a interação entre alunos e discentes, como um paralelo às palestras marcadas
que não puderam ocorrer devido ao cancelamento das atividades presenciais na UFU.
● Aspectos gerais da atividade: Informar a comunidade interna e externa à Universidade
Federal de Uberlândia sobre a área de empreendedorismo ligado a tecnologias voltadas para
área da saúde.

● Resultados alcançados: Interação direta com o público por meio de um chat e vídeo
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=SYcODwuXokI&t=3s .
● Registro fotográfico da atividade:
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• Figura 17: Live Engenharia Biomédica – Palestra.

ATIVIDADE 8: Engenharia Biomédica: oportunidades em reabilitação e tecnologia
assistiva
● Natureza da atividade: Outros, Redução de Evasão.
● Carga horária de execução da atividade: 3 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas
● Data de início: 22/ 07/2020

Data de fim: 22/ 07/2020

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica, Prof Dr Eduardo Lázaro Martins
Naves, Caroline Araújo Marquez Valentini, Denize Vilela Novais, Dr Pedro Yoshito Noritomi,
Profa Dra Maria de Melo.
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Alunos,
professores e/ou atuantes na área de Engenharia Biomédica. Estavam presentes 76
pessoas.
● Descrição e justificativa: O PET Engenharia Biomédica e os docentes do curso de
Engenharia Biomédica realizam lives em parceria com o intuito de manter os discentes
engajados com o curso de forma remota. As lives abordaram temas gerais do curso e
promoveram a interação entre alunos e discentes, como um paralelo às palestras marcadas
que não puderam ocorrer devido ao cancelamento das atividades presenciais na UFU.
● Aspectos gerais da atividade: Informar a comunidade interna e externa à Universidade
Federal de Uberlândia sobre o desenvolvimento de tecnologias voltadas para área de
reabilitação.

● Resultados alcançados Interação direta com o público por meio de um chat e vídeo
disponível em https://youtu.be/pCmLyqXMvyA .
● Registro fotográfico da atividade
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Figura 18: Live Engenharia Biomédica – Palestra.

ATIVIDADE 9: Biomaterialistas: quem são? Onde vivem? O que comem?
● Natureza da atividade: Outros, Redução de Evasão.
● Carga horária de execução da atividade: 2 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas
● Data de início: 15/ 07/ 2020

Data de fim: 15/ 07/ 2020

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica, Prof Dr Márcia Mayumi Omi
Simbara, Anand Masson, Janaína de Andréa Dernowsek
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo)
Alunos, professores e/ou atuantes na área de Engenharia Biomédica. Estavam presentes 55
pessoas.
● Descrição e justificativa: O PET Engenharia Biomédica e os docentes do curso de
Engenharia Biomédica realizam lives em parceria com o intuito de manter os discentes
engajados com o curso de forma remota. As lives abordaram temas gerais do curso e
promoveram a interação entre alunos e discentes, como um paralelo às palestras marcadas
que não puderam ocorrer devido ao cancelamento das atividades presenciais na UFU.
● Aspectos gerais da atividade: Informar a comunidade interna e externa à Universidade
Federal de Uberlândia sobre a área de biomateriais e seu papel na Engenharia Biomédica.

● Resultados alcançados Interação direta com o público por meio de um chat e vídeo
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=4tcYfbwrLDw .
● Registro fotográfico da atividade
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Figura 19: Live Engenharia Biomédica – Palestra.

ATIVIDADE 10: Bate papo: o papel social do Engenheiro Biomédico
● Natureza da atividade: Outros, Redução de Evasão.
● Carga horária de execução da atividade: 2 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas
● Data de início: 01/ 07/ 2020

Data de fim: 01/ 07/ 2020

● Promotor(es) da atividade Universidade Federal de Uberlândia, PET Engenharia
Biomédica, Prof. Dr. Fernando Pasquini Santos, Prof. Dr. Luiz Adriano Borges
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo)
Alunos, professores e/ou atuantes na área de Engenharia Biomédica. Estavam presentes 59
pessoas.
● Descrição e justificativa: Devido à pandemia, o evento aconteceu de forma online, como
um paralelo às palestras marcadas que não puderam ocorrer devido ao cancelamento das
atividades presenciais na UFU.
● Aspectos gerais da atividade: Informar a comunidade interna e externa à Engenharia
Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia sobre o papel ético social do engenheiro.

● Resultados alcançados Interação direta com o público por meio de um chat e vídeo
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=VHDCvi-p7WY .
● Registro fotográfico da atividade
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Figura 20: Live Engenharia Biomédica – Palestra.

ATIVIDADE 11: Live - Engenharia Biomédica e Imagens Médicas
● Natureza da atividade: Outros, Redução de Evasão.
● Carga horária de execução da atividade: 2 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas
● Data de início: 25/ 06/ 2020

Data de fim: 25/ 06/ 2020

● Promotor(es) da atividade:
Universidade Federal de Uberlândia, PET Engenharia Biomédica, Prof.Dra. Ana Cláudia
Patrocínio, Dr. Pedro Cunha Carneiro e Prof.Dra. Letícia Rittner.
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo)
Alunos, professores e/ou atuantes na área de Engenharia Biomédica.
● Descrição e justificativa: O PET Engenharia Biomédica e os docentes do curso de
Engenharia Biomédica realizam lives em parceria com o intuito de manter os discentes
engajados com o curso de forma remota. As lives abordaram temas gerais do curso e
promoveram a interação entre alunos e discentes, como um paralelo às palestras marcadas
que não puderam ocorrer devido ao cancelamento das atividades presenciais na UFU.
● Aspectos gerais da atividade: Exemplificar mais uma das diversas áreas de atuação do
engenheiro biomédico e esclarecer dúvidas acerca da de imagens médicas.
● Resultados alcançados Interação direta com o público por meio de um chat e vídeo
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=to8Zy0PxIe4 .
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● Registro fotográfico da atividade

Figura 21: Live Engenharia Biomédica – Palestra.

ATIVIDADE 12: Bate Papo com a Engenharia Biomédica e Próteses
● Natureza da atividade: Outros, Redução de Evasão, Ensino.
● Carga horária de execução da atividade: 2 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas
● Data de início: 20/ 05/ 2020

Data de fim: 20/ 05/ 2020

● Promotor(es) da atividade:
PET Engenharia Biomédica, Biolab, Andrei Nakagawa Silva, Eber Lawrence Souza Gouveia,
Eduardo Borges Gouveia, Millena Gená Pereira, Vinicius Teixeira da Costa.
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo)
Alunos, professores e/ou atuantes na área de Engenharia Biomédica.
● Descrição e justificativa: O PET Engenharia Biomédica e os docentes do curso de
Engenharia Biomédica realizam lives em parceria com o intuito de manter os discentes
engajados com o curso de forma remota. As lives abordaram temas gerais do curso e
promoveram a interação entre alunos e discentes, como um paralelo às palestras marcadas
que não puderam ocorrer devido ao cancelamento das atividades presenciais na UFU.
● Aspectos gerais da atividade: Exemplificar mais uma das diversas áreas de atuação do
engenheiro biomédico e esclarecer dúvidas acerca da criação de próteses mioelétricas.
● Resultados alcançados: Interação direta com o público por meio de um chat e vídeo
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=v_WWGWbNbII .
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● Registro fotográfico da atividade

Figura 22: Live Engenharia Biomédica – Palestra.

ATIVIDADE 13: Bate-Papo: A Biomecânica Como uma Área Interdisciplinar
● Natureza da atividade: Outros,
● Carga horária de execução da atividade: 2 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas
● Data de início: 15/07/2020

Data de fim: 15/07/2020

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica, PET Engenharia Mecânica,
Luciano Luporini Menegaldo e Marcus Fraga Vieira.
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Alunos,
professores e/ou atuantes na área de Engenharia Biomédica/Mecânica.
● Descrição e justificativa: O PET Engenharia Biomédica e o PET Engenharia Mecanica
junto com os docentes realizaram esta live em parceria com o intuito de manter os discentes
engajados com o curso de forma remota. As lives abordaram temas gerais do curso e
promoveram a interação entre alunos e discentes, como um paralelo às palestras marcadas
que não puderam ocorrer devido ao cancelamento das atividades presenciais na UFU.
● Aspectos gerais da atividade: Exemplificar mais uma das diversas áreas de atuação do
engenheiro biomédico e esclarecer dúvidas acerca da biomecânica.
● Resultados alcançados: Interação direta com o público por meio de um chat e vídeo
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FQtyH9yF0fE .
● Registro fotográfico da atividade:
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Figura 23: Live Engenharia Biomédica – Palestra.

ATIVIDADE 14: Projeto Compartilhe Vida
● Natureza da atividade: Extensão
● Carga horária de execução da atividade: ● Carga horária para preparação da atividade: ● Data de início: 27/ 05/ 2020

Data de fim: -

● Promotor(es) da atividade: Comitê de Agência Transfusional do HC-UFU, PET
Engenharia Biomédica, Diretório Acadêmico Anna Nery Enfermagem, PET Odontologia,
Centro de Voluntariado Universitário, Bella Aquarela, Enactus UFU, LAPED-UFU, MED
Talks, Setor de Humanização HC-UFU, Setor de Ouvidoria HC-UFU, PET Nutrição UFU,
Grupo Missão, IFMSA Brasil UFU, Liga Acadêmica de Cardiologia da UFU, 132º Grupo
Escoteiro TRI.
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Comunidade
interna e externa à UFU, com cerca 200 participantes.
● Descrição e justificativa: O projeto foi desenvolvido com o intuito de aumentar o número
de doadores de sangue devido ao baixo estoque que é registrado com frequência no
Hemocentro de Uberlândia. O que é um grave problema, já que este abastece diversos
municípios

da

região.

Através

dos

parceiros,

mencionados

anteriormente,

são

compartilhadas informações diversas sobre a doação com a população seguindo as normas
da Fundação Hemominas e do Hemocentro.
● Aspectos gerais da atividade: Devido à pandemia, o projeto iniciou-se de forma online,
utilizando as redes sociais como maior disseminadora de informações, que são passadas
através de publicações interativas. Pretende-se desenvolver atividades presenciais assim
que for possível.
● Resultados alcançados: Foram publicados 4 posts e stories no Instagram, que
explicavam o que é o Projeto Compartilhe Vida e que reforçam a importância em ser um
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doador de sangue. Houve grande interação com os seguidores que gostariam de saber mais
a respeito do processo de doação ou possuem dúvidas a respeito. Bem como, aumento do
número de doadores registrados.
Para o próximo ano, continuar com essa parceria junto com o Projeto Compartilhe Vida, de
forma que as postagens sejam mais frequentes e que continuem incentivando a doação de
sangue entre os seguidores. Se for possível, realizar ações, de forma presencial, que
estimule a doação de sangue entre os discentes, principalmente aqueles que acabaram de
ingressar no curso.
● Registro fotográfico da atividade:

Figura 24: Arte divulgando o projeto Compartilhe Vida

Figura 25: Postagem incentivando a doação de sangue
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Figura 26: Arte estimulando a doação de sangue

Figura 27: Arte informando o estoque sanguíneo durante a pandemia

ATIVIDADE 15: Posts nas redes sociais
● Natureza da atividade: Extensão
● Carga horária de execução da atividade: 8 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas
● Data de início: 03/ 06/ 2020

Data de fim: 20/ 11/ 2020

● Promotor(es) da atividade: João Víctor Oliveira Mendes, Anna Karolinna de Sousa
Machado, Carolina Beatriz Pereira da Silva, Danillo Rodrigues da Silva
● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente: Seguidores que
acompanham as postagens nas redes sociais do PET, aproximadamente 300 pessoas.
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● Descrição e justificativa: A atividade consiste em criar e realizar postagens nas redes
sociais do PET, trazendo informações sobre temas importantes, que estão constantemente
sendo debatidos.
Os motivos para a criação de tais posts se dá pela necessidade desses assuntos serem
mais discutidos na sociedade, dando mais visibilidade para pautas levantadas por minorias
sociais e suas vivências, além de temas antes considerados como tabus (como saúde
mental).
Explicitar que o PET Engenharia Biomédica se mantém atualizado sobre as questões
que, atualmente, permeiam a sociedade, e mostrar o posicionamento de seus participantes
a respeito do combate a preconceitos. Isso gera a imagem de um PET em que o máximo
número de estudantes possam se sentir acolhidos, e consequentemente, uma relação mais
próxima.
● Aspectos gerais da atividade: Tais postagens tem como o objetivo de espalhar
informações a respeito de alguns assuntos de causas sociais que estão em pauta nas
discussões promovidas atualmente. Para isso, foi escolhido alguns temas para serem
trabalhados, como o Mês do Orgulho LGBTQIAP+, racismo, Dia da Consciência Negra e
Setembro Amarelo.
● Resultados alcançados: O primeiro post foi sobre o Mês do Orgulho LGBTQIAP+, com
uma arte em que explicava o significado de cada letra da sigla, informação essa que é
desconhecida por muitas pessoas que não têm contato com tais pautas.
Foi feito duas postagem a respeito das questões raciais. O primeiro foi durante as
manifestações do Movimento Black Lives Matters, com uma arte que explicava o que era
racismo, suas variações (racismo estrutural e institucional), e suas consequências. O outro
foi sobre o Dia da Consciência Negra, trazendo um breve resumo de algumas
personalidades negras que foram importantes para a ciência.
Foi feito dois posts sobre o Setembro Amarelo e sua importância para a preservação da
saúde mental. Para tal, convidou a psicóloga Stefânia Rosa para poder discutir brevemente
sobre o assunto, respondendo algumas dúvidas frequentes.
Visto que houve uma boa recepção do público sobre as postagens, organizar um
calendário de para o desenvolvimento de mais posts, abordando outros temas pertinentes e
trazendo pessoas com propriedade, para poder gerar um conteúdo responsável e com
qualidade.
● Registro fotográfico da atividade:
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Figura 28: Postagem feita no mês do orgulho LGBTQIAP+

Figura 29: Postagem explicando o que é racismo, suas variações e consequências
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Figura 30: Postagem realizada durante o Setembro Amarelo

Figura 31: Postagem realizada no Dia da Consciência Negra
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14 ATIVIDADES INTERNAS E ADMINISTRATIVAS DO GRUPO
(citar e descrever sucintamente aquelas consideradas pertinentes)

14.1 Atividades de língua estrangeira
--14.2 Atividades culturais
--14.3 Atividades de integração do grupo
Algumas integrações foram realizadas por meio de momentos nos quais os petianos jogaram
determinados jogos online como “gartic”, “stop”, dentre outros. Além disso, esse ano
realizamos a primeira versão do De Férias com o PET, no qual os petianos assistiram um
documentário (cada pessoa em sua casa) e após houve um momento de discussão sobre
seus pontos mais interessantes. Reforçando assim, os laços de amizade e vínculo afetivo
entre o grupo.

Figura 32: Arte – De férias com o PET.
14.4 Atividades de formação interna dos petianos (para trabalho em grupo etc.)
Após o processo seletivo, foram realizadas algumas capacitações internas pelos próprios
petianos. Nas quais, alguns petianos ensinaram para os outros sobre algum
assunto/plataforma que possuíam maior domínio, sendo as capacitações realizadas, listadas
abaixo:
• Apresentação do PET (atividades, projetos, etc.) realizada pela petiana Narrayanni
Isabelly (capacitação mais direcionada para os petianos ingressantes);
• SolidWorks, realizada pelo ex petiano Bruno;
• Processamento de Imagens com Fiji - ImageJ, realizada pela petiana Renata;
• Visualizando dados com Python, realizada pela petiana Millena Gená;
• Dashboards em Excel, realizada pelo petiano Danillo;
• Artes Gráficas, realizada pelo petiano João Victor.
14.5 Processos seletivos de petianos
Foi realizado um processo seletivo no mês de setembro, o qual ocorreu de forma online por
meio da plataforma Microsoft Teams. O processo seletivo contou com a participação de 5
participantes, dos quais 4 ingressaram no mês de outubro.
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14.6 Reuniões administrativas do PET
Foram realizadas reuniões administrativas semanais por meio da plataforma Microsoft
Teams, as quais eram divididas em pautas e comissões, sendo cada assunto tratado de
maneira individual e cada atividade discutida de acordo com sua importância e urgência.
Para cada reunião era feito um quadro de atividades semanal para uma maior organização
dos petianos. Todas as reuniões foram devidamente documentadas por meio da realização
de ATAs.
14.7 Site do grupo: http://www.petengbio.feelt.ufu.br/
14.8 Mural do PET

Figura 33: Mural.
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14.9 Outras

Figura 34: Fique por dentro – Notícias nacionais e internacionais.
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15 PRODUÇÃO ACADÊMICA
15.1 Informe os trabalhos apresentados/publicados por cada aluno do grupo no ano de referência do relatório.
Tipo

Título do trabalho

(trabalho completo,
resumo etc)

Engenharia Biomédica no Brasil: Um Perfil
dos Cursos de Graduação
HOOK: Um Relato Sobre o Evento
Realizado na Universidade Federal de
Uberlândia
Análise de sinais inerciais para
quantificação da bradicinesia
parkinsoniana em membros superiores
por meio da Slow Feature Analysis
Proposal of a Novel Neuromorphic Optical
Tactile Sensor for Applications in
Prosthetic Hands.

Artigo
Trabalho de
Conclusão de
Curso

Meio de publicação
e/ou apresentação
(com local e data)

Anna Karolinna, Bruno, Carolina Beatriz, Danillo,
Eduardo, Giovana, João Victor, Kerolayne, Letícia,
Mariana, Maria Luiza, Millena Gená Narrayanni, Renata
Anna Karolinna, Bruno, Carolina Beatriz, Danillo,
Eduardo, Giovana, João Victor, Kerolayne, Letícia,
Mariana, Maria Luiza, Millena Gená Narrayanni, Renata

Artigo

Artigo

Autor(es) petiano(s)

CBEB 2020 28/10/2020 - online
CBEB 2020 28/10/2020 - online

Kerolayne Meneses da Silva

Repositório
Institucional, UFU 15/12/2020 - online

Millena Gená Pereira

CBEB 2020 30/10/2020 - online

15.2 Liste abaixo, caso haja, o nome dos discentes que não tiveram trabalhos publicados ou apresentados no ano de referência do relatório e, para
cada um, justifique a razão para o não cumprimento deste requisito.
Petiano(a)
Cayo Phellipe Ramalho de Oliveira
Conrado da Silva e Oliveira Neto
Fabiana Costa e Silva
Nathalia Lopes Lima Santos

Razão para o não cumprimento de publicação/apresentação

O petiano entrou no grupo recentemente e não fez nenhuma publicação tanto durante o ano letivo, quanto
em sua permanência no grupo PET.
O petiano entrou no grupo recentemente e não fez nenhuma publicação tanto durante o ano letivo, quanto
em sua permanência no grupo PET.
A petiana entrou no grupo recentemente e não fez nenhuma publicação tanto durante o ano letivo, quanto
em sua permanência no grupo PET.
A petiana entrou no grupo recentemente e não fez nenhuma publicação tanto durante o ano letivo, quanto
em sua permanência no grupo PET.
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16 APOIO E ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL
16.1 Comente sobre o apoio institucional da UFU no desenvolvimento das atividades
acadêmicas do grupo
A administração superior UFU, sempre que solicitado, tem prestado apoio às atividades
desenvolvidas pelo PET Engenharia Biomédica.
No entanto, chamamos atenção para demandas importantes que, apesar de solicitações
anteriores, ainda não foram abordadas pela Administração Superior nem pela Direção da
Faculdade de Engenharia Elétrica. A principal delas é a necessidade de espaço físico,
equipamento e mobiliário adequado. Hoje o grupo PET trabalha em uma pequena sala no
bloco 1A, que não comporta sequer metade da equipe. A falta de mobiliário e equipamentos
em qualidade e quantidade adequada também tornam muitas de nossas atividades
demoradas e, algumas vezes às impossibilitam. Por exemplo, nossa sala não comporta
sequer nossas reuniões de equipe.
16.2 Comente sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação
(CLAA) quanto ao acompanhamento, orientação e avaliação do grupo
O CLAA tem se mostrado bastante atencioso no acompanhamento e orientação do grupo.
As avaliações têm sido coerentes, com apontamentos importantes para a evolução do PET
Engenharia Biomédica.

Local e data: Uberlândia, 21 de fevereiro de 2021

_______________________________________________
Tutor(a): Ana Claudia Patrocinio

