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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: //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))

3 IDENTIFICAÇÃO DO TUTOR

Nome do(a) tutor(a): Fernando Pasquini Santos
E-mail do(a) tutor(a): fernando.pasquini@ufu.br
Titulação e área: Doutor em Engenharia Elétrica
Data de ingresso do(a) tutor(a) (mês/ano): 10/2018

4 CARACTERÍSTICAS DO GRUPO

Dia(s) e horário(s) da(s) reunião(s) semanal(s) do Grupo: Quarta-feira, 18:30hrs
Turno do(s) curso(s) em que o PET está sediado (matutino, vespertino, noturno,
integral): Integral



5 INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS

Nome do bolsista Ingresso na
IES

Ingresso no
PET

Perío
do

letivo
atual

CRA do 1º
sem. letivo

CRA do 2º
sem. letivo

CRA
acumulad

o

Arthur Henrique Saraiva de
Melo

Agosto/2016 Maio/2017 6º
79.3 75.2 74.9

Bruno Augusto Machado
Goes

Fevereiro/2016 Junho/2018 7º
88.6 84.0 83.5

Danillo Rodrigues da Silva Agosto/2015 Junho/2018 8º
76.3 76.0 77.4

Dhara Louise Campos de
Assis

Agosto/2015 Maio/2017 8º
92.2 89.4 81.6

Eduardo Tioma Março/2017 Junho/2018 5º
77.2 73.9 82.1

Érica Costa Muniz Fevereiro/2016 Junho/2017 7º
77.6 81.8 79.5

Filipe Augusto de Castro
Oliveira

Fevereiro/2016 Setembro/20
17

7º
84.7 90.0 76.8

Júlia Almeida Rosa Fevereiro/2016 Junho/2018 7º
68.3 85.2 73.3

Kerolayne Meneses da
Silva

Fevereiro/2016 Junho/2018 7º
88.5 83.2 88.3

Mariana Morete Bregantin Fevereiro/2016 Dezembro/2
017

7º
86.077 86.545 82.379

Narrayanni Isabelly David
Santana

Fevereiro/2016 Junho/2018 7º
82,25 82,83 83,3

Renata Moreira da Costa
Agosto/2017

Junho/2018 4º
76.5 69.3 74.5

6 INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS EGRESSOS NO
PERÍODO

Nome do bolsista Ingresso
na IES

Ingresso
no PET

Mês de
desligament

o do PET
Motivo do desligamento

Ana Carolina Torres Cresto Março/201
5

Maio/2016 Junho/2018 Intercâmbio

Bianca Soares de Sá Peixoto Agosto/20
15

Maio/2017 Abril/2018 Trancamento do curso

Daniela De Cassia Silva Abril/2014 Maio/2016 Junho/2018 Graduação finalizada



Giovanna Cavalcanti Brandão Lima Março/201
5

Maio/2016 Junho/2018 Completados 2 anos no

programa

Júlia Nepomuceno Mello Março/201
5

Maio/2016 Junho/2018 Intercâmbio

Marryele Moniê De Oliveira Silva Abril/2014 Maio/2016 Junho/2018 Graduação finalizada

Rosane Mendonça Rodrigues Setembro/
2014

Outubro/2
016

Outubro/2018 Estágio



7 RESUMO DAS ATIVIDADES
Marque todas as opções de “Natureza da atividade” que sua atividade se encaixar. A ordem
apresentada nestas tabelas deverá ser a mesma apresentada no texto. As atividades internas e
administrativas do grupo, indicadas na Seção 14, não precisam constar nestas tabelas.
* Atividades elaboradas com o objetivo específico de combate à evasão e/ou retenção.

ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE

Nome da
atividade

Natureza da atividade - Marque com “X” no(s) campo(s)
correspondente(s) Públi

(quantidade de p

Ensi
no

Pesqui
sa

Exten
são

Coletiva e
Integrador

a

Redução
evasão

e/ou
retenção

*

Ações
afirmativas

Outro
s Esperado (conforme

Planejamento)

Minicurso de
Pré-Cálculo X 50

Minicurso de

C# X

Minicurso de

Arduino 2018.1

e 2018.2
X 25

Minicurso de

Excel

2018.1/2018.2
X

HOOK:

Desafio

Capitão

Gancho

2018.2

X 15

XXXI e XXXII
Trote Social X

XVI

Conferência de

Estudos em

Engenharia

Elétrica - XVI

CEEL

X X

Vem pra UFU X 100



InterAção com
PET X

Campeonato
Conhecimento
Sem Limites 1ª

Edição

X

XI Simpósio de
Engenharia
Biomédica

X X X

ATIVIDADES REALIZADAS PARCIALMENTE

Nome da
atividade

Natureza da atividade - Marque com “X” no(s) campo(s)
correspondente(s) Públi

(quantidade de p

Ensi
no

Pesqui
sa

Exten
são

Coletiva e
Integrador

a

Redução
evasão

e/ou
retenção

*

Ações
afirmativas

Outro
s Esperado (conforme

Planejamento)

ATIVIDADES NÃO REALIZADAS

Nome da
atividade

Natureza da atividade - Marque com “X” no(s) campo(s)
correspondente(s) Públi

(quantidade de p

Ensi
no

Pesqui
sa

Exten
são

Coletiva e
Integrador

a

Redução
evasão

e/ou
retenção

*

Ações
afirmativas

Outro
s

Não preeMinicurso de
LaTeX X

Minicurso de
Bioestatística X

ATIVIDADES REALIZADAS, QUE NÃO HAVIAM SIDO PLANEJADAS

Nome da
atividade

Natureza da atividade - Marque com “X” no(s) campo(s)
correspondente(s) Públi

(quantidade de p

Ensi
no

Pesqui
sa

Exten
são

Coletiva e
Integrador

a

Redução
evasão

e/ou
retenção

*

Ações
afirmativas

Outro
s Esperado (conforme

Planejamento)



I Mostra de

Projetos em

Engenharia

Elétrica

X

Dia

Internacional do

Engenheiro

Biomédico:

Visita técnica ao

SUPERA

Parque

Tecnológico -

Ribeirão Preto

X X

Campanha de

arrecadação de

produtos de

limpeza: Ajuda a

APA!

X

Workshop

Machine

Learning

aplicado a

Processamento

de Sinais

Biomédicos

X

I Seminário do

Grupo de Estudos

Tecnologia, Direito

e Sociedade -

TecDirSoc

X 50

Mesa Redonda:

Rosas de

Outubro -

Mamografia,

Câncer de

Mama e Saúde

da Mulher

X X



Curso

Preparatório

HOOK: Desafio

Capitão Gancho

X 17

Palestra

informativa

HOOK: Desafio

Capitão Gancho

X 12

Workshop

Processament

o de Imagens

e Sinais

X 25

Palestra de

Nanotecnologia

e Biomateriais
X 100

Projetos da Roda X 3
Workshop

Interface Serial

Python + Arduino
X



8 RESUMO DAS PESQUISAS INDIVIDUAIS REALIZADAS

No Nome do
petiano

Nome do
orientador

Título da
pesquisa

Possui
registro

?
(sim ou

não)

Data de
início

Data ou previsão
de término

Dhara
Louise
Campos de
Assis

Prof. Dr.
Edgard
Afonso
Lamounier
Júnior

Módulo para
Configuração de
Ambiente de
Realidade
Aumentada para
Treinamento de
Usuários de
Cadeira de Rodas

Sim Novembro
/2017

Novembro/2018

Kerolayne
Meneses da
Silva

Taciana
Oliveira
Souza

Um estudo
das Equações
Diferenciais
Aplicadas na
Modelagem de
Sistemas

Não Agosto/20
17

Maio/2018

Arthur
Henrique
Saraiva de
Melo

Adriano
Alves Pereira

Processament
o de sinal emg
de atletas de
supino
paraolímpicos

Não Janeiro/20
18

Dezembro/2018

Filipe
Augusto de
Castro
Oliveira

Prof. Dr.
Alexandre
Cardoso

Algorítmo de
inteligência
computacional
para o
reconheciment
o de padrões
em
eletrocardiogra
mas

Sim outubro/20
17

outubro/2019

Danillo
Rodrigues
da Silva

Prof. Dr.
Sérgio
Ricardo de
Jesus
Oliveira

Proposta para
reconstrução
de trajetória do
movimento de
marcha através
de sensores
inerciais e Dead
Reckoning.

Não Abril/2018 Novembro/2018

Renata
Moreira da
Costa

Diego Merigue
da Cunha

Utilização de
redes neurais
artificiais para
determinação
de propriedades
óticas de

Sim Junho/201
8

Junho/2019



tecidos a partir
de medidas de
refletância
difusa



9 CONTEXTO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

Cite aqui os aspectos mais relevantes que caracterizam o contexto de realização
das atividades do grupo. Evidencie as principais dificuldades encontradas
relacionadas a: tempo de tutoria, alterações na composição do grupo
(rotatividade), localização do curso (campus), turno do curso, apoio da
coordenação do curso e da unidade acadêmica, infraestrutura disponível,
recursos financeiros, imprevistos etc.

10 ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE

ATIVIDADE 1: Pré-Cálculo 2018.1/2018.2

● Natureza da atividade: Ensino

● Carga horária de execução da atividade: 15 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 8 horas.

● Data de início: Primeiro semestre - 04/03/2018 ; Segundo semestre -

27/08/2018 Data de fim: Primeiro semestre - 09/03/2018 ; Segundo semestre -

30/08/2018

● Promotor(es) da atividade: Promovida pelo grupo PET Engenharia Biomédica

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Teve

como público alvo os alunos ingressantes nos cursos de engenharia, tendo como foco

os ingressantes em cursos da Faculdade de Engenharia Elétrica. No primeiro semestre

foram atendidos 46 discentes, já no segundo, 48 discentes.

● Descrição e justificativa: O curso foi realizado em 5 dias no período noturno,

abordando conteúdos de matemática básica ensinados no ensino médio. Dois petianos

por dia serão encarregados de abordar determinados conteúdos que serão

aprofundados ao longo da graduação.Os cursos de exatas, no geral, detêm fortes

disciplinas de cálculo. Entretanto,observa-se que a grande maioria dos alunos

ingressantes e veteranos possuem dificuldades e deficiências em conceitos

matemáticos básicos, o que acaba resultando em muitas reprovações. Em vista disso, o

Pré-Cálculo tem como objetivo auxiliar esses alunos, para que com isso os números de

reprovações reduzam significativamente.

● Aspectos gerais da atividade: A disciplina de Funções e Variáveis Reais I

apresenta grande índice de reprovação dentro da Faculdade de Engenharia Elétrica e

isso gera um grande problema, já que a matéria é de suma importância para a vida

acadêmica do discente. Os temas que foram abordados durante o minicurso são a base

para o aprendizado efetivo desta disciplina.



● Resultados alcançados: O minicurso obteve boa adesão dos discentes

ingressantes nos dois semestres. O conteúdo planejado foi totalmente passado e

notou-se uma grande satisfação por conta dos participantes, comprovado pelo feedback

eletrônico.

● Registro fotográfico da atividade:

Minicurso de Pré-Cálculo realizado no primeiro semestre letivo de 2018.

Minicurso de Pré-Cálculo realizado no segundo semestre letivo de 2018.



______________________________________________________________________

___

● ATIVIDADE 2: Minicurso de C#
● Natureza da atividade: Ensino
● Carga horária de execução da atividade: 20 horas
● Carga horária para preparação da atividade: 5 horas
● Data de início: 16/04/2018 Data de fim: 20/04/2018
● Promotor(es) da atividade: PET - Engenharia Biomédica, sendo ministrados

pelas petianas Júlia Nepomuceno Mello e Rosane Mendonça Rodrigues com
auxílio da petiana Ana Carolina Torres Cresto.

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo):
Alunos de graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e demais cursos que
tenham interesse na área. A atividade recebeu 17 inscrições.

● Descrição e justificativa: Neste minicurso foram abordados conceitos básicos
de C#, uma linguagem de programação orientada a objetos desenvolvida pela
Microsoft. Tendo em vista que C# oferece ferramentas muito utilizada na
engenharia, o minicurso visa proporcionar conhecimentos básicos para que o
aluno consiga solucionar problemas complexos utilizando esta plataforma.

● Aspectos gerais da atividade: Os primeiros dias consistiram na introdução do
básico da sintaxe de C# juntamente com a introdução à Orientação a Objetos e
a instalação da plataforma de desenvolvimento Visual Studio. A seguir foram
apresentados exemplos práticos como a construção de uma calculadora e de um
sistema de cadastro de alunos e matérias. Ao final, foi apresentado como
integrar um Arduino à linguagem C# por meio de uma porta serial.

● Resultados alcançados: O minicurso contou com a presença de X pessoas e
nele foram capazes de construir uma calculadora e um sistema de cadastro de
alunos e matérias.

● Registro fotográfico da atividade

Minicurso de C# ministrado no primeiro semestre letivo de 2018.



_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 3: Minicurso de Arduino 2018.1 / 2018.2

● Natureza da atividade: Ensino

● Carga horária de execução da atividade: 15 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas

● Data de início: 14/05/2018 e 24/09/ 2018 Data de fim: 18/05/2018 e

28/09/2018

● Promotor(es) da atividade Pet – Engenharia Biomédica, sendo ministrados

pelos petianos Ana Carolina Torres Cresto e Filipe Augusto de Castro Oliveira, no

primeiro semestre e pelo petiano Filipe Augusto de Castro Oliveira, no segundo

semestre.

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) Esta

atividade tem como público alvo alunos da Faculdade de Engenharia Elétrica, sendo

também aberta a todo e qualquer interessado. No primeiro, semestre o minicurso contou

com 29 inscritos, já no segundo semestre, o mesmo recebeu 11 inscrições.

● Descrição e justificativa Conhecimentos em Arduino é de extrema importância

para o curso de graduação, sendo exigido noções básicas desde os primeiros períodos.

Em vista disso, e tendo o Arduino como uma ferramenta versátil e de fácil manuseio, o

minicurso visa oferecer conhecimentos básicos para aqueles que desejam utilizá-lo em

projetos. O minicurso será direcionado aos alunos que tiveram pouco ou nenhum

contato com a plataforma Arduino. Durante o minicurso serão ensinados conceitos

teóricos básicos a respeito do funcionamento do Arduino e os alunos serão orientados

na elaboração de pequenos projetos utilizando o microcontrolador.

● Aspectos gerais 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. 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 e segundo semestres

letivos, o minicurso foi ministrado no período noturno no Laboratório 1E13.

● 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.

● Registro fotográfico da atividade

Minicurso de Arduino  ministrado no primeiro semestre letivo de 2018.

_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 4: Minicurso de Excel 2018.1/2018.2

● Natureza da atividade: Ensino

● Carga horária de execução da atividade: 12 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 5 horas

● Data de início: 18/06/2018 e 17/10/ 2018 Data de fim: 22/06/2018 e

19/10/2018

● Promotor(es) da atividade Pet – Engenharia Biomédica, sendo ministrado pelo

petiano Danillo Rodrigues da Silva em ambos os semestres.

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) Esta

atividade tem como público alvo alunos da Faculdade de Engenharia Elétrica, sendo

também aberta a todo e qualquer interessado. No primeiro semestre o minicurso contou

com 18 inscritos, já no segundo semestre, o mesmo recebeu 31 inscrições.

● Descrição e justificativa 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. As diversas

aplicações do conhecimento dessa linguagem simples e de alta utilidade enriquecem

possíveis projetos e complementa a graduação dos estudantes.

● Aspectos gerais da atividade 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 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 planilhas de diversos

tipos utilizando o Excel.

● Registro fotográfico da atividade

Minicurso de Excel sendo ministrado no segundo semestre de 2018

_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 5: HOOK: Desafio Capitão Gancho 2018.2

● Natureza da atividade: Coletiva e integradora

● Carga horária de execução da atividade: 05 horas



● Carga horária para preparação da atividade: 120 horas

● Data de início: 21/ 08/ 2018 Data de fim: 21/08/2018

● Promotor(es) da atividade: Pet – Engenharia Biomédica

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): O

público alvo consistiu em graduandos de qualquer Instituição de Ensino Superior. O

público atingido foi de 6 (seis) equipes participantes, totalizando 17 (dezessete) alunos

competidores, e público espectador estimado de 50 (cinquenta) pessoas.

● Descrição e justificativa: A competição HOOK: Desafio Capitão Gancho surgiu

com a ideia do PET do curso de Engenharia biomédica ter uma própria competição que

envolvesse conhecimentos do curso buscando sempre trabalhar para a melhoria e

reconhecimento do mesmo. Em sua primeira edição, a competição buscou propor um

desafio que envolvesse conhecimentos de engenharia, possibilitando aos estudantes a

aplicação do que é adquirido em sala de aula, desenvolvendo também a criatividade,

capacidade de elaboração de projeto e trabalho em equipe. Foram formadas equipes de

no máximo três pessoas, com a finalidade de mover uma garra mecânica, usando sinais

biológicos, para acertar objetos determinados no alvo.

● Aspectos gerais da atividade: A atividade consistiu em uma competição aberta

a qualquer graduando em Instituição de Ensino Superior, na qual as equipes formadas

deveriam fazer uso de sinais biológicos, utilizando-se de eletromiografia ou sensores

inerciais, para desenvolverem seu próprio sistema de controle, a fim de cumprirem o

desafio. A competição permitiu que os alunos aplicassem os conhecimentos adquiridos

ao longo da graduação de uma forma diferente do habitual, mostrando-se bastante

eficiente no que tange ao incentivo à busca de conhecimentos quanto à integração dos

alunos.

● Resultados alcançados: A atividade, em sua primeira edição, atingiu um

público participante expressivo e promoveu o interesse e o desenvolvimento da

criatividade, capacidade de elaboração de projeto e trabalho em equipe dos alunos de

graduação, além do incentivo à busca por conhecimentos fora de sala de aula e de um

maior reconhecimento do curso de graduação.

● Registro fotográfico da atividade:



Equipe participante realizando um dos desafios propostos durante o HOOK.

Equipe participante do HOOK completando o desafio.

_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 6: XXXI e XXXII Trote Social

● Natureza da atividade: Coletiva e integradora

● Carga horária de execução da atividade: 22 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 120 horas



● Data de início: Primeiro semestre - 12/03/2018 ; Segundo semestre -

13/08/2018 Data de fim: Primeiro semestre - 18/03/2018; Segundo semestre -

19/08/2018

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica, PET Engenharia

Elétrica, Conselt e Diretório Acadêmico da Faculdade de Engenharia Elétrica

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): o

evento é direcionado aos calouros ingressantes no período em questão. Em cada uma

das edições houve um público de aproximadamente 50 calouros.

● Descrição e justificativa: 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 da atividade é 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.

● Aspectos gerais da atividade: Na primeira semana dos dois semestres letivos

de 2018 foram realizadas atividades com os ingressantes como: recepção oficial com os

coordenadores de curso, palestras com veteranos, apresentação de entidades da

universidade, arrecadação de doações, doação de sangue, apadrinhamento dos

ingressantes e uma confraternização no Centro Esportivo Universitário.

● Resultados alcançados: Com a atividade foi possível informar sobre as

oportunidades oferecidas pela universidade, integrar ingressantes e veteranos,

apresentar o campus e realizar ações sociais.

● Registro fotográfico da atividade:



Um dos grupos de arrecadação no XXXII Trote Social

Resultado final da arrecadação de um dos grupos de calouro no XXIX  Trote Social.



Confraternização realizada no XXXII Trote Social.

_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 7: XVI Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica - XVI CEEL

● Natureza da atividade: Ensino, Pesquisa

● Carga horária de execução da atividade: 70 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 3720 horas

● Data de início: 05/11/2018 Data de fim: 09/11/2018

● Promotor(es) da atividade: Universidade Federal de Uberlândia, PET

Engenharia Biomédica, PET Engenharia Elétrica, Faculdade de Engenharia Elétrica,

Pós Elétrica UFU.

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo):

Alunos, professores e/ou atuantes nas áreas de Engenharia Elétrica e Biomédica. O

evento contou com a presença de 230 participantes.

● Descrição e justificativa: O evento visa fornecer a estudantes, pesquisadores e

profissionais atuantes um local onde possam expor suas contribuições científicas e

discutir sobre as mesmas. O evento tem duração de cinco dias, sendo o primeiro

reservado para a palestra de abertura e uma palestra geral sobre a área de Engenharia

Elétrica O restante dos dias consiste em apresentações de artigos científicos

previamente revisados e aprovados por professores internos e externos da Faculdade

de Engenharia Elétrica da UFU.

● Aspectos gerais da atividade: O primeiro dia consistiu de uma palestra

abertura seguida de outra envolvendo aspectos gerais de Engenharia Elétrica. Todos os



dias ofereceram um coffee-break para os participantes por volta das 20 horas. As

palestras abordaram assuntos de todas as áreas da Engenharia Elétrica.

● Resultados alcançados: A atividade foi bem sucedida em oferecer aos

participantes apresentações de artigos que contribuíram diretamente na melhoria dos

cursos de Engenharia Elétrica e Biomédica.

● Registro fotográfico da atividade:

Apresentação de artigo na  XVI Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica - XVI CEEL



Apresentação de artigo na  XVI Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica - XVI CEEL

_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 8: Vem pra UFU 2018

● Natureza da atividade: Coletiva e integradora

● Carga horária de execução da atividade: 12 horas.

● Carga horária para preparação da atividade: 5 horas.

● Data de início: 23/10/ 2018 Data de fim: 24/10/2018

● Promotor(es) da atividade Universidade Federal de Uberlândia

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): O

público alvo desta atividade era a comunidade externa e os futuros ingressantes na

universidade. Foram atendidos cerca de 60 pessoas.

● Descrição e justificativa: O Vem pra UFU é um evento com objetivo de

informar a comunidade externa sobre os cursos presentes dentro da Universidade

Federal de Uberlândia. Sendo assim, nesse evento os cursos de graduação têm a

oportunidade de mostrarem o que desenvolvem e as possibilidades do que pode ser

feito a partir dos conhecimentos adquiridos dentro da sala de aula. O Vem pra UFU

consegue unir os três pilares do grupo PET: ensino, pesquisa e extensão. 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.

● Aspectos gerais da atividade: Foram levados para o evento projetos

desenvolvidos dentro da Universidade. Esses projetos incluíam um óculos com sensor

de presença infravermelho, destinado a deficientes visuais; uma cadeira de rodas que

se movia de acordo com a movimentação dos olhos do usuário; e uma garra

desenvolvida para a competição HOOK - Desafio Capitão Gancho, promovida pelo

grupo PET Engenharia Biomédica, que se movimentavam a partir de sinais biomédicos.

● Resultados alcançados: A graduação em Engenharia Biomédica é ainda pouco

reconhecida pela comunidade. Através do evento, foi possível explicar a necessidade e

importância do curso dentro da área da saúde e, assim, dar mais uma opção de carreira

para os possíveis ingressantes na Universidade.

● Registro fotográfico da atividade:

Alunos do curso de de Engenharia Biomédica com a cadeira de rodas desenvolvida para se

movimentar com os movimentos dos olhos do usuário.



_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 9: InterAção com o PET

● Natureza da atividade: Extensão

● Carga horária de execução da atividade: 6 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 2 horas

● Data de início: 10/11/ 2018 Data de fim: 10/11/2018

● Promotor(es) da atividade Universidade Federal de Uberlândia

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): A

atividade visa atingir parte da população em geral que transita pela praça Tubal Vilela –

Uberlândia, sendo aberto para todos os públicos que se interessarem em participar e

aprender nas atividades propostas. Cerca de vinte pessoas de passagem pela praça

mostraram interesse pelo evento.

● Descrição e justificativa: O Vem pra UFU é um evento com objetivo de

informar a comunidade externa sobre os cursos presentes dentro da Universidade

Federal de Uberlândia. Sendo assim, nesse evento os cursos de graduação têm a

oportunidade de mostrarem o que desenvolvem e as possibilidades do que pode ser

feito a partir dos conhecimentos adquiridos dentro da sala de aula. O Vem pra UFU

consegue unir os três pilares do grupo PET: ensino, pesquisa e extensão. 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.

● Aspectos gerais 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 na praça e ficam a disposição da comunidade que frequenta

o local.

● Resultados alcançados: Troca de experiências e informações através das

atividades dinâmicas desenvolvidas pelos grupos PETs, crescimento social da



comunidade envolvida, Integração Universidade-Sociedade, Troca de experiências entre

os grupos PETs.

● Registro fotográfico da atividade:

Integrante do PET apresentando projeto desenvolvido pelo grupo

_______________________________________________________________________
__

● ATIVIDADE 10: Campeonato Conhecimento Sem Limites 1ª Edição

● Natureza da atividade: Redução evasão e/ou retenção

● Carga horária de execução da atividade: 1 hora

● Carga horária para preparação da atividade: 5 horas

● Data de início: 03/09/2018 Data de fim: 03/09/2018



● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Esta

atividade foi destinada aos graduandos do curso de Engenharia

Biomédica que estavam cursando a disciplina Funções de Variáveis Reais 1 (FVR1)

com as 5 maiores notas no primeiro semestre de 2018. Após conversas com tais

aluno, apenas 3 manifestaram interesse na competição.

● Descrição e justificativa: O Cálculo é uma das primeiras e mais difíceis matérias na

graduação de engenharia e muitos alunos se sentem desmotivados ou desistem por

sua grande complexidade. A competição tem como intuito estimular o estudo da

disciplina e assim diminuir o número de desistências. No segundo semestre de

2018, os melhores alunos da disciplina foram convidados a participar da

competição que consistiu em 10 perguntas envolvendo tópicos dentro da

disciplina de Funções de Variáveis Reais I, sendo 5 minutos para cada pergunta.

A prova foi realizada na sala do PET Engenharia Biomédica.

● Aspectos gerais da atividade: A prova consistiu em 10 questões dividas em fáceis,

médias e difíceis que foram respondidas no intervalo de 50 minutos. As questões

abordavam os conteúdos aprendidos na disciplina FVR1. A correção da prova foi

realizada logo após todos os candidatos terem terminado e a divulgação logo em

seguida.

● Resultados alcançados: Apesar do menor número de alunos desejados para a

competição, os 3 competidores se mostraram contente com seus resultados e com

os prêmios. Espera-se que no próximo semestre compareçam mais candidatos.

_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 11: XI Simpósio de Engenharia Biomédica

● Natureza da atividade: Pesquisa, Ensino e Extensão

● Carga horária de execução da atividade: 45 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 1460 horas

● Data de início: 20/08/2018

● Data de fim: 24/08/2018

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica, Laboratório de

Engenharia Biomédica (BioLab), Núcleo de Inovação e Avaliação em Tecnologias

Assistivas (NIATS), Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, Universidade



Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica,

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Graduação em Engenharia

Biomédica FEELT/UFU, CAPES, FAPEMIG, ProPP, PROEX.

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Esta

atividade foi destinada a graduandos, pós-graduandos, pesquisadores, professores e

interessados em Engenharia Biomédica e suas áreas. 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. (200 pessoas).

● Descrição e justificativa: O Simpósio de Engenharia Biomédica é um evento

impactante nos estudos em Engenharia Biomédica do Brasil por reunir as mais distintas

vertentes da área em um ambiente favorável a troca de conhecimentos, com exposição

de banners, 6 palestras, 4 workshops, minicurso e 2 visitas técnicas, que aproxima os

estudantes do que é produzido efetivamente nos segmentos da Engenharia Biomédica.

O SEB, em sua XI edição, mantém-se um evento gratuito o que facilita a integração dos

graduandos, que é diminuída em um aspecto geral nesse tipo de evento.

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.

● Aspectos gerais da atividade: O XI SEB contou com uma programação

interativa ao longo de todo o dia, que leva em consideração a demanda de aulas do

estudante.

A programação do evento foi a seguinte:

- Abertura

- Palestra 1 - Sistema Supervisório para Manutenção Preditiva de Equipamentos

- Palestra 2 - Bio-inspired Sensing for Robotic and Prosthetic Devices

- 6 artigos orais

- Palestra 3 - Novos Campos de Pesquisa e Atuação em Engenharia Biomédica:

Tecnologias em Pecuária Planejada

- Palestra 4 - A Engenharia Biomédica e a Odontologia em benefício das Ciências

Forenses

- Palestra 5 - Proteção Radiológica em Ambientes Hospitalares

- Palestra 6 - Equipacare e sua atuação em Engenharia Clínica

- V Mostra de Tecnologia em Saúde



- Minicurso: Manuntenção em Equipamentos Médicos

- Workshops: Gestão em Engenharia Clínica, Técnicas de Avaliação do

Movimento Humano, Monitorização de Pacientes, Processamento de Sinais

aplicado em Neuroengenharia

- Visitas Técnicas: Orthomed Center e Ortopédica Lacerda

Os palestrantes, graduandos e pós-graduandos que compareceram ao evento como

ouvintes ou apresentadores de artigo receberam certificado de participação.

● Resultados alcançados: Os participantes do 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 200 congressistas que puderam
desfrutar dos minicursos, palestras, workshops e apresentações de trabalhos.
O evento contou com 102 trabalhos expostos em banners, reafirmando o grande
sucesso do evento.

● Registro fotográfico da atividade:



Abertura XI SEB, com o cerimonial realizado por petianas.



V Mostra de Tecnologias em Saúde: Exposição de banners do XI SEB



Workshop de monitoração realizado pela empresa Prolife



Visita técnica realizada na Ortopédica Lacerda, onde os visitantes puderam compartilhar

experiências com os usuários de próteses além de conhecerem o aspecto técnico da fabricação

das mesmas.



Visita Técnica ao Hospital Orthomed, como foco nos equipamentos médico-hospitalares e Engenharia

Clínica.

______________________________________________________________________

___



11 ATIVIDADES REALIZADAS PARCIALMENTE

ATIVIDADE 1:
● Natureza da atividade: (listar todas as opções que foram marcadas na tabela

de resumo)

● Carga horária de execução da atividade: xx horas e XX minutos

● Carga horária para preparação da atividade: xx horas e XX minutos

● Data de início: XX/ XX/ XXXX Data de fim: XX/ XX/ XXXX

● Promotor(es) da atividade

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo)

● Descrição e justificativa (utilize o texto conforme apresentado no

Planejamento)

● Aspectos gerais da atividade (detalhe a atividade realizada e faça a avaliação

da atividade. Explicar o que levou à realização parcial da atividade)

● Resultados alcançados (produtos gerados, publicações, melhorias para o

curso, para a educação, para a sociedade e meios de socialização dos resultados etc)

● Registro fotográfico da atividade (incluir foto do público participante)

_______________________________________________________________________
__

12 ATIVIDADES PLANEJADAS E NÃO REALIZADAS

ATIVIDADE 1: Minicurso de LaTeX

● Natureza da atividade: Ensino

● Aspectos gerais da atividade: Após avaliar a demanda de assuntos os quais

os estudantes gostariam de aprender, o minicurso foi substituído pelo minicurso de

Banco de Dados.

_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 1: Minicurso de Bioestatística

● Natureza da atividade: Ensino

● Aspectos gerais da atividade: Houve baixo número de inscrições no minicurso,

logo foi decidido o cancelamento do mesmo.

_______________________________________________________________________
__





13 ATIVIDADES REALIZADAS, QUE NÃO ESTAVAM NO PLANEJAMENTO

ATIVIDADE 1: I Mostra de Projetos em Engenharia Elétrica

● Natureza da atividade: Pesquisa

● Carga horária de execução da atividade: 5 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 1460 horas

● Data de início: 21/ 08/2018 Data de fim: 21/ 08/2018

● Promotor(es) da atividade: Prof. Dr. Sérgio Oliveira e PET Engenharia

Biomédica

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo):

Estudantes das disciplinas de Sinais e Sistemas em Engenharia Biomédica,

Instrumentação Biomédica e Projetos Interdisciplinar (20 pessoas).

● Descrição e justificativa: Objetivando o conhecimento de empresas e

empreendedores dos projetos desenvolvidos na Faculdade de Engenharia Elétrica, a

mostra estreita relações entre estudantes e público externo com a possibilidade de

investimento nos protótipos. Os estudantes foram convidados a exporem seus projetos

simultaneamente a Mostra de Tecnologia em Saúde, no XI SEB, proporcionando maior

visibilidade aos trabalhos.

● Aspectos gerais da atividade: Os alunos foram posicionados em stunts com

apoio de pontos de energia para exposição de seus projetos. A Mostra foi realizada no

saguão do bloco 5R-B para maior visibilidade do evento.

● Resultados alcançados: Networking entre estudantes e empresas convidadas

além de troca de experiências para melhoramento do protótipo.

● Registro fotográfico da atividade



Participantes demonstrando seus projetos

_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 1: Dia Internacional do Engenheiro Biomédico: Visita técnica ao

SUPERA Parque Tecnológico - Ribeirão Preto

● Natureza da atividade: Redução evasão e/ou retenção, Ações Afirmativas

● Carga horária de execução da atividade: 15 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 5 horas

● Data de início: 03/12/2018 Data de fim: 03/12/2018

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica e Coordenação do

Curso de Graduação em Engenharia Biomédica

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo):

Graduandos da Engenharia Biomédica UFU (40 pessoas).

● Descrição e justificativa: A caravana de Uberlândia em direção a Ribeirão

Preto contou com trinta e nove estudantes previamente selecionados através de uma

ficha de inscrição bem como um professor responsável. Em um dia agradável e repleto

de conhecimentos, os estudantes conheceram os laboratórios e incubadoras de



empresas no Supera Parque além da USP Ribeirão Preto, aumentando assim suas

perspectivas do curso além de assistirem a palestras e workshop.

É essencial proporcionar ao estudantes uma visão global do curso, não estando preso

somente ao espaço e produções científicas da UFU. Dessa forma, a visita é uma

excelente ação de expansão de conhecimento.

● Aspectos gerais da atividade A visita fora totalmente gratuita. Foi solicitado o

ônibus da Universidade e todos os lugares preenchidos por estudantes. De manhã

foram realizadas as visitas aos laboratórios do Parque, divididas em turmas para melhor

aproveitamento de todos. Posteriormente, todos almoçaram em um restaurante

previamente alocado pela Coordenação do curso. A tarde, houve visita a empresas

incubadas no local, palestras, coffe break e, por fim, um workshop. Os estudantes

regressaram em Uberlândia às 22:00hrs, como previsto.

● Resultados alcançados Networking e contato com empresas encubadas além

de profissionais da área, divulgação da UFU como Instituição modelo no curso de

Engenharia Biomédica, conhecimento da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto

e estimulação do espiríto empreendedor.

● Registro fotográfico da atividade

Participantes do Dia Internacional do Engenheiro Biomédico



_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 1: Campanha de arrecadação de produtos de limpeza: Ajude a APA!

● Natureza da atividade: Coletiva e Integradora

● Carga horária de execução da atividade: 3650 horas (5 meses)

● Carga horária para preparação da atividade: 1 hora

● Data de início: 04/06/2018 Data de fim: 20/12/2018

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica e Associação Protetora

de Animais (APA).

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo):

Comunidade em geral, interessados em ajudar a instituição através da doação de

materiais de limpeza de canis. (20 pessoas)

● Descrição e justificativa: Na busca sobre qual campanha de arrecadação

promover no ano, o PET Engenharia Biomédica observou a grande demanda por

materiais de limpeza que a APA possui por cuidarem de diversos animais resgatados e

ser uma associação que sobrevive através de doações.

● Aspectos gerais da atividade: A campanha consistiu na coleta de materiais de

limpeza que ficaram depositados na sala do PET, 1A 214 após a doação de cada

indivíduo.

● Resultados alcançados: Após o término da campanha, os materiais foram

encaminhados a APA, os quais contribuíram para a saúde e bem-estar dos animais.

● Registro fotográfico da atividade



Banner de divulgação da campanha

_______________________________________________________________________
__



ATIVIDADE 1: Workshop Machine Learning aplicado a Processamento de Sinais

Biomédicos

● Natureza da atividade: Ensino

● Carga horária de execução da atividade: 4 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 10 horas

● Data de início: 22/06/2018 Data de fim: 22/06/2018

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo):

Alunos de engenharias em geral interessados em computação com aplicação em

Engenharia Biomédica, com um conhecimento prévio de programação (15 pessoas).

● Descrição e justificativa: A necessidade de criar sistemas artificiais capazes de

tomar decisões inteligentes é crescente a cada vez mais na ciência. Dentro da

inteligência artificial existem diversas técnicas diferentes que modelam essa

“inteligência” Algumas técnicas podem ser classificadas na área de Machine Learning

(ML), que de forma geral, “aprendem” a tomar uma decisão baseadas em exemplos de

um problema, e não de uma programação específica. Os algoritmos de machine

learning necessitam de dados para extrair características e aprendizado que podem ser

utilizados na tomada de decisões futuras. No contexto do Processamento de Sinais,

isso significa desenvolver algoritmos que filtram, decidem pelo melhor caminho e

devolvem sinais em grande qualidade, poupando tempo de análise bem como trazendo

resultados superiores a análise convencional.

No contexto das disciplinas em Engenharia Biomédica exigirem o conhecimento em

Inteligência Artificial, esse Workshop vem como ferramenta poderosa de auxílio aos

estudantes durante a graduação e possibilita uma visão global do que se produz nessa

área, devido ao fato do ministrante ser estrangeiro.

● Aspectos gerais da atividade: A atividade foi realizada no sábado, para

possibilitar o comparecimento do maior número possível de estudantes. Contou com

tomadas de alimentação para os computadores do público e material exclusivo

preparado pelo ministrante. Além disso, o evento contou com coffe break para maior

conforto dos participantes.

● Resultados alcançados: Troca de conhecimento devido a nacionalidades

distintas, prática no idioma inglês, estudantes com domínio prévio do assunto para

futura aplicação nas disciplinas.

● Registro fotográfico da atividade



Palestrante diretamente do Canadá demonstrando seu conhecimento em Machine Learning

Público participante do Workshop, durante um momento agradável de coffe break



_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 2: I Seminário do Grupo de Estudos Tecnologia, Direito e Sociedade

- TecDirSoc

● Natureza da atividade: Ensino

● Carga horária de execução da atividade: 14 horas.

● Carga horária para preparação da atividade: 3 horas.

● Data de início: 27/ 09/ 2018 Data de fim: 28/ 09/ 2018

● Promotor(es) da atividade: Grupo de Estudos Tecnologia, Direito e

Sociedade”(Diretório CNPq), sediado na Universidade Estadual Paulista Júlio de

Mesquita Filho - UNESP, juntamente com o Programa de Educação Tutorial (PET) da

Engenharia Biomédica.

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo):

Estudantes e professores da área da ciência, saúde e ética. Compareceram um total de

31 pessoas.

● Descrição e justificativa: O seminário levantou questões acerca da tecnologia

e políticas públicas em saúde; teorização da ética, do direito, da sociologia e da

experiência humana; sistemas de informação em saúde; relações homem-tecnologia

em aspectos psicológicos, etc. O evento se propôs a desenvolver um diálogo

interdisciplinar e transdisciplinar entre os Colégios das Ciências da Saúde e Ciências

Exatas e Tecnológicas com o Colégio de Humanidades, estabelecendo, assim, uma via

de mão dupla: ao passo que o tratamento de aspectos éticos, legais, sociais e

psicológicos pode analisar e guiar o processo tecnológico, esse mesmo processo, como

parte integrante da cultura técnica e material dos tempos atuais, também pode ser

considerado e integrado em uma teorização da ética, do direito, da sociologia e da

experiência humana.

● Aspectos gerais da atividade: Com a apresentação dos trabalhos foi feita a

promoção da pesquisa acadêmica e a discussão de temáticas concernentes à matéria

de propriedade intelectual e seus reflexos no desenvolvimento econômico e social

brasileiro e estrangeiro.

● Resultados alcançados: Foram apresentados pesquisas de diversos alunos e

professores das duas universidades participantes (Unesp e UFU). O principal tema

abordado foi a inovação da tecnologia e a questão da ética em cima disso.

● Registro fotográfico da atividade:



Palestra ministrada durante o Seminário.

_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 1: Mesa Redonda: Rosas de Outubro - Mamografia, Câncer de Mama e

Saúde da Mulher

● Natureza da atividade: Ensino e Extensão

● Carga horária de execução da atividade: 2 horas e 30 minutos

● Carga horária para preparação da atividade: 10 horas

● Data de início: 30/10/2018 Data de fim: 30/10/2018



● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica com apoio dos PET

Matemática e Engenharia Elétrica.

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo):

Comunidade em geral interessada em saúde da mulher, estudantes de Engenharia

Biomédica, pesquisadores da área e profissionais da saúde  (35 pessoas).

● Descrição e justificativa: O Outubro Rosa é uma campanha extremamente

importante no sentido de conscientizar a população sobre a importância de um

diagnóstico precoce de câncer de mama, alcançado pelo exame periódico mamografia.

Além disso, é estimulado a prática de autoexame e observação de anomalias mamárias

que podem estar associado a nódulos e tumores. A abordagem de Mesa Redonda

aproxima as discussões a respeito do assunto por possibilitar que as dúvidas sejam

sanadas de forma direta e com privilégio de debate em cada tema.

A realização dessa atividade é justificada devido a necessidade de desmistificar tabus

como dose de radiação, acessibilidade no exame de mamografia, radioterapia, etc. além

de credibilizar as pesquisas realizadas na UFU na exposição de pesquisas pioneiras e

promissoras para o tratamento efetivo da doença.

● Aspectos gerais da atividade: A atividade consistia em uma exposição rápida

de cada profissional abordando suas áreas específicas e posteriormente eram abertas

as discussões ao público, que sanaram suas dúvidas. Houve o apoio em divulgação do

evento dos PET Matemática e Engenharia Elétrica.

● Resultados alcançados A atividade gerou produtos extremamente importantes

a sociedade em geral pois aproximou a comunidade dos tratamentos desenvolvidos na

Universidade, reafirmando a importância da pesquisa no Brasil. Além disso,

aumentou-se a preocupação na realização de exames médicos que detectam tais

enfermidades de forma antecipada. Por fim, o curso de Engenharia Biomédica em sí

ganha visibilidade e importância por produzir maneiras de melhorar a qualidade de vida

das pessoas.

● Registro fotográfico da atividade



Arte de divulgação do evento





O público participante consistia não apenas de estudantes mas também de pacientes acometidas

pela doença, mães de alunos e comunidade em geral

A palestrante Mariana Alves P. Zóia, estudante Phd em tratamentos de câncer de mama, expondo

seus trabalhos em andamento na área



Prof. Phd. Ana Cláudia Patrocínio, expondo dados acerca do câncer de mama no Brasil e mundo.



Médica Dr. Bianca Canderolo sanando dúvidas da platéia a respeito do tema

_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 1: Curso Preparatório HOOK: Desafio Capitão Gancho

● Natureza da atividade: Ensino



● Carga horária de execução da atividade: 04 horas e 30 minutos

● Carga horária para preparação da atividade: 05 horas

● Data de início: 30/06/2018 Data de fim: 30/06/2018

● Promotor(es) da atividade PET – Engenharia Biomédica, sendo o curso

ministrado pelo Prof. Adriano de Oliveira Andrade.

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) Esta

atividade teve como público alvo os estudantes inscritos ou não na Competição HOOK:

Desafio Capitão Gancho, que tivessem interesse em adquirir os conhecimentos

necessários para participar da mesma. O público presente no dia do curso foi de 12

alunos.

● Descrição e justificativa O curso preparatório HOOK teve por objetivo orientar

os alunos, inscritos ou não na competição, a fim de garantir que estes pudessem:

adquirir conhecimentos técnicos necessários para participar da competição, avaliar e

estimular novas possibilidades para solucionar o desafio proposto e responder possíveis

dúvidas práticas que ocasionalmente pudessem surgir no desenvolvimento de seus

projetos. Além disso, tendo em vista que a competição visava a participação de alunos

de diferentes períodos, o curso buscou equiparar as equipes tecnicamente.

● Aspectos gerais da atividade A atividade aconteceu no dia 30/06, com início

às 8:00, em um sábado no Laboratório 1E01, a mesma foi dividida em três partes. A

primeira tratou da utilização de sensores inerciais. A segunda parte abordou o

funcionamento do equipamento EMG System, responsável pela captura de sinais

eletromiográficos. A terceira parte da atividade tratou da confecção de eletromiógrafos.

Sendo assim, o curso abrangeu de forma bastante eficaz algumas das áreas, as quais

os competidores poderiam utilizar-se para a realização de seu projeto, além de

motivá-los a aprenderem novas técnicas e utilizarem a criatividade para solucionar o

desafio.

● Resultados alcançados O curso foi realizado com sucesso, conforme o

planejado, e os participantes ficaram bastante satisfeitos. Com ele, os alunos puderam

adquirir conhecimentos a respeito das áreas abordadas, tanto para participarem da

competição, quanto para aplicarem em diversos outros projetos pertinentes.

● Registro fotográfico da atividade



Arte de divulgação do evento.

Público participante do Curso Preparatório HOOK: Desafio Capitão Gancho.

_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 1: Palestra Informativa HOOK: Desafio Capitão Gancho

● Natureza da atividade: Coletiva e integradora

● Carga horária de execução da atividade: 01 hora

● Carga horária para preparação da atividade: 02 horas

● Data de início: 14/06/2018 Data de fim: 14/06/2018



● Promotor(es) da atividade PET – Engenharia Biomédica, ministrada pelas

petianas Júlia Nepomuceno Mello e Mariana Morete Bregantin.

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) Esta

atividade teve como público alvo alunos de graduação inscritos ou não na competição

HOOK: Desafio Capitão Gancho, que tivessem interesse em saber mais a respeito da

mesma. O público presente foi de 2 equipes, até então inscritas na competição,

totalizando 6 participantes.

● Descrição e justificativa A palestra informativa do HOOK teve por objetivo

esclarecer possíveis dúvidas a respeito da competição, com relação ao edital e suas

erratas, além de orientar os alunos quanto a validade e desenvolvimento de seus

projetos.

● Aspectos gerais da atividade A atividade foi realizada no período noturno, no

anfiteatro do bloco 1E. Inicialmente, a palestra tratou dos aspectos gerais da

competição, foram explanadas as regras, as erratas e as diretrizes da mesma, de modo

que estas ficassem bastante explícitas. Em seguida, foi aberto um espaço para

esclarecimentos de quaisquer dúvidas, tanto com relação ao edital, quanto com relação

a validade de alguns projetos, evitando, assim, possíveis desentendimentos nesse

âmbito. Além disso, foram divulgados os prêmios da competição.

● Resultados alcançados A palestra permitiu que dúvidas com relação à

competição e a validade de projetos fossem esclarecidas.

● Registro fotográfico da atividade

Arte de divulgação do evento.



_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 1: Workshop Processamento de Imagens e Sinais

● Natureza da atividade: Ensino

● Carga horária de execução da atividade: 03 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 06 horas

● Data de início: 14/04/2018 Data de fim: 14/04/2018

● Promotor(es) da atividade PET – Engenharia Biomédica, sendo o workshop

ministrado pelas petianas Júlia Nepomuceno Mello e Marryele Moniê de Oliveira Silva e

pelo Prof. Adriano de Oliveira Andrade.

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) Essa

atividade teve como público alvo alunos de graduação e pós-graduação do curso de

Engenharia Biomédica, sendo aberta a todo e qualquer interessado. O workshop contou

com 15 participantes inscritos.

● Descrição e justificativa O processamento de imagens e sinais é uma área

bastante abordada e utilizado em engenharia biomédica, mostrando-se fundamental o

seu conhecimento para qualquer engenheiro formado na área. Além disso, durante o

curso de graduação, disciplinas como Processamento de Sinais Biomédicos e Imagens

Médicas tratam de tais conhecimentos. Dessa forma, sentiu-se a necessidade de

realizar de um workshop para aproximar os alunos desse tema, dando-lhes uma base

maior de conhecimentos para seu melhor desempenho, tanto nas disciplinas em

questão, quanto no desenvolvimento de projetos e pesquisas.

● Aspectos gerais da atividade O workshop foi realizado em um sábado, durante

o período da manhã, no anfiteatro do bloco 1E. Durante a atividade, foram apresentadas

ferramentas para a realização do processamento de imagens e sinais biomédicos, de

modo a elucidar o tema de forma prática. Os alunos puderam acompanhar as etapas de

processamento, facilitando seu entendimento, cumprindo o objetivo do workshop.

● Resultados alcançados A atividade foi realizada com sucesso, obtendo

resposta positiva do público presente. Os participantes obtiveram um maior

conhecimento do tema abordado, deixando-os mais familiarizados com o mesmo.

● Registro fotográfico da atividade



Arte de divulgação do evento.

_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 1: Palestra Saúde, Educação e Cidadania: Um projeto para cuidar de travestis e

transexuais da UFU.

● Natureza da atividade: Ensino

● Carga horária de execução da atividade: 02 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 04 horas

● Data de início: 21/06/2018 Data de fim: 21/06/2018

● Promotor(es) da atividade: PET – Engenharia Biomédica, PET – Engenharia

Elétrica, PET – Engenharia Química.

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): A

atividade foi direcionada a qualquer integrante da comunidade interessado no assunto.

● Descrição e justificativa: Aconteceu uma palestra com a Professora Doutora

Flávia Teixeira com o intuito de abordar o tema tão importante na atualidade devido ao

preconceito que essas pessoas sofrem diariamente.

● Aspectos gerais da atividade: A palestra foi realizada no auditório do bloco 5O,

onde a palestrante abordou a realidade que travestis e transexuais enfrentam todos os

dias, bem como o projeto que tem como intuito cuidar dos mesmos, auxiliando na luta

por seus direitos  e na preservação de sua saúde.



● Resultados alcançados: A atividade foi realizada com sucesso, o tema foi

amplamente discutido conscientizando e auxiliando todos no combate diário ao

preconceito.

● Registro fotográfico da atividade:

Palestra realizada dia 21/06.

ATIVIDADE 1: Palestra Nanotecnologia e Biomateriais

● Natureza da atividade: Ensino.

● Carga horária de execução da atividade: 1 hora.

● Carga horária para preparação da atividade: 2 horas.

● Data de início: 04/10/2018 Data de fim: 04/10/2018

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo):

Discentes da área de biológicas e exatas. Compareceram 67 pessoas.

● Descrição e justificativa: A nanotecnologia atrai cada dia mais investimentos

de vários setores e em diversas áreas, isso porque suas aplicações são diversas. Além



do tamanho reduzido, materiais em escala nanométrica oferecem vantagem

especialmente por serem capazes de aumentar a superfície de contato com o objeto

quando comparado com seu volume. Dentre esses nanomateriais os polímeros têm se

destacado por sua biocompatibilidade, característica fundamental quando se trata do

desenvolvimento de tecnologias para aplicação em saúde. Para o desenvolvimento

durante todo o processo, desde a criação até o produto, muitos profissionais estão

envolvidos, de diversas áreas, por se tratar de uma área de conhecimento

multidisciplinar. O objetivo desta palestra foi discutir o papel do engenheiro biomédico

nesse processo de desenvolvimento de nanotecnologias utilizando biomateriais e

algumas de suas aplicações.

● Aspectos gerais da atividade: A palestra foi ministrada por Ana Flávia Oliveira

Notário, doutoranda no Programa de Pós Graduação em Genética e Bioquímica e

graduanda em Engenharia Biomédica, ambos pela UFU. Seu conhecimento nas áreas

de biológicas e exatas permitiu difundir conhecimentos a respeito da nanotecnologia e

biomateriais de uma forma clara e concisa. Esse tema é bastante recorrente dentro da

área da Engenharia e vem ganhando espaço no campo da pesquisa. Muitos

investimentos estão sendo feitos e, assim, novas tecnologias vêm sendo criadas, e

muitas delas são voltadas para o âmbito da saúde.

● Resultados alcançados: A palestra serviu para dar visibilidade ao campo de

nanotecnologia e biomateriais que o engenheiro biomédico pode atuar.

● Registro fotográfico da atividade:



Palestra “Nanotecnologia e Biomateriais” realizada no dia 04/10/2018.

ATIVIDADE 1: Minicurso de Banco de Dados

● Natureza da atividade: Ensino.

● Carga horária de execução da atividade: 12 horas.

● Carga horária para preparação da atividade: 15 horas.

● Data de início: 10/09/2018 Data de fim: 14/09/2018

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica.

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo):

Alunos da universidade interessados em Banco de Dados.

● Descrição e justificativa: A grande demanda por um minicurso de

desenvolvimento back end fez com que fosse realizado o Minicurso de Banco de Dados.

Utilizando o sgbd phpmyadmin e mysql, foi desenvolvido uma aplicação para a



disciplina Telemedicina, do oitavo período do curso de graduação em Engenharia

Biomédica.

● Aspectos gerais da atividade: Durante uma semana foram ministradas aulas

durante a parte da noite com a seguinte programação:

- 1º dia: Instalação dos programas utilizados, introdução a aplicações de

web: HTML, CSS(BOOSTRAP) e JAVASCRIPT;

- 2º dia: Banco de Dados, origem e história, SQL, MySQL, modelagem e

implementação de BD;

- 3º dia: Introdução ao JAVA, conceitos MVC (Model - View - Controller);

- 4º dia: Implementação dos Controllers e Models;

- 5º dia: Teste de aplicações, Deploy e Distribuição do código fonte no

GitHub;

● Resultados alcançados: Foi possível desenvolver a habilidade dos participantes

do minicurso de criação de interface bem como acesso ao banco de dados, prática do

CRUD - CREAT, READ, UPDATE e DELETE, comunicação com o servidor, introdução do

software NET beans. Todas as implementações abrem possibilidade de aplicações distintas,

não restrita apenas a disciplina mas também a qualquer requisição, auxiliando os

estudantes no mercado de trabalho e desafios futuros.

● Registro fotográfico da atividade:

Arte de divulgação do minicurso.



ATIVIDADE 1: Projetos da Roda

● Natureza da atividade: Extensão

● Carga horária de execução da atividade: 120 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 240 horas

● Data de início: XX/ XX/ XXXX Data de fim: XX/ XX/ XXXX

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica.

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): O

projeto foi destinado a portadores de necessidades especiais. Foram desenvolvidos

projetos para três pessoas.

● Descrição e justificativa: Uma das competências de um engenheiro biomédico

é o desenvolvimento de Tecnologia Assistiva (TA), que nada mais é que o conjunto de

dispositivos ou recursos que auxiliam na ampliação das habilidades de pessoas que

possuam alguma deficiência. O principal objetivo da TA é garantir a independência do

usuário e promover a inclusão do mesmo na sociedade. Pensando nisso, o PET

Engenharia Biomédica organizou uma roda de conversa, em 2017, com o apoio do

Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial (CEPAE),

com pessoas que possuíssem alguma deficiência física. O objetivo era desenvolver

tecnologias que auxiliassem os usuários escolhidos.

● Aspectos gerais da atividade: Ao todo, foram escolhidos três projetos para

serem desenvolvidos ao longo de 2018. Foram eles: um apoio de livros para cadeira de

rodas; uma caneta capacitiva com suporte bucal; e um suporte para guarda-chuva

acoplado a uma cadeira de rodas. Tais projetos seriam doados para os usuários ao final

de sua construção.

● Resultados alcançados: Foi confeccionado e entregue para a usuária o apoio

para os livros. O suporte bucal para a caneta está em fase de impressão através de

uma impressora 3D e o suporte para guarda-chuva será entregue para sua usuária em

breve.

● Registro fotográfico da atividade:



Suporte de livros desenvolvido pelo grupo PET Engenharia Biomédica.

Modelo base do suporte para a caneta capacitiva

_______________________________________________________________________

ATIVIDADE 1: Workshop Interface Serial Python + Arduino

● Natureza da atividade: Ensino

● Carga horária de execução da atividade: 4 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 2 horas

● Data de início: 20/11/2018 Data de fim: 20/11/2018

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica e Gabriel Jablonski.

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo):

● Descrição e justificativa: A linguagem Python é uma das que mais cresce no

ramo de programação. Fácil de aprender e com aplicações diversas como análise de

dados, construção aplicações tanto back-end quanto front-end etc. Sendo assim, esta



atividade tem como objetivo a introdução da linguagem Python e, através de exemplos

práticos, demonstrar que a integração desta linguagem com o sistema embarcado

Arduino pode ser feita por comunicação serial.

● Aspectos gerais da atividade: A primeira parte do workshop consistiu na

introdução da linguagem Python, como a instalação da plataforma de desenvolvimento

e o básico de sua sintaxe. Na segunda parte, o ministrante explicou como relacionar um

sistema embarcado (Arduino) com a linguagem Python através de uma interface serial.

● Resultados alcançados: Os alunos saíram satisfeitos do workshop que pode

cumprir seu objetivo de mostrar que é possível comunicar dados entre um sistema

embarcado e um computador, fazendo com que o primeiro apenas colete os dados e o

último se encarregue de processar e mostrar os resultados.

● Registro fotográfico da atividade

Workshop Interface Serial Arduino + Python ministrado no segundo semestre letivo de 2018.

_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 10: Engenharia da Inclusão

● Natureza da atividade: Extensão



● Carga horária de execução da atividade: 4 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 40 horas

● Data de início: 09/06/ 2018 Data de fim: 09/06/ 2018

● Promotor(es) da atividade Universidade Federal de Uberlândia

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): A

atividade visa atingir crianças e adolescentes do Assentamento do Glória (“Bairro

Élisson Prieto”) de Uberlândia. Cerca de 30 crianças participaram das atividades.

● Descrição e justificativa: O "Projeto ABC do Glória: a transformação social

pelo apoio ao aprendizado escolar e incentivo à leitura” do CVU (Centro Voluntario

Universitário) consiste estimular e incentivar crianças e adolescentes do Assentamento

do Glória ("Bairro Élisson Prieto") a terem perspectivas amplas do âmbito social a partir

do incentivo à cultura e educação. Em parceria com essa organização, trouxemos um

tom do que chamamos de “Engenharia da Inclusão” na expectativa de levar uma

perspectiva do cotidiano de pessoas com algum tipo de deficiência física e introduzir a

ideia da atuação de um Engenheiro Biomédico.

● Aspectos gerais da atividade: Dividimos essas atividades em grupos entre os

pequenos. Uma delas consistiu na leitura de gibis da Turma da Mônica com temática de

inclusão social, outra foi uma brincadeira com um óculos de inclusão reversa com um

sensor para detectar obstáculos. Levamos também uma prótese de mão interativa

impressa em impressora 3D, e propomos um desafio com brincadeiras em que

precisa-se do outro para cumprir a atividade.

● Resultados alcançados: Troca de experiências e informações através das

atividades dinâmicas desenvolvidas pelo PET e CVU, crescimento social da

comunidade envolvida e integração Universidade-Sociedade.

● Registro fotográfico da atividade:



Integrantes do PET e CVU interagindo com os alunos do Assentamento do

Glória

_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 11: Palestra Oportunidades Acadêmicas

● Natureza da atividade: Coletiva e Integradora

● Carga horária de execução da atividade: 4 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas

● Data de início: 23/04/2018 Data de fim: 23/04/2018

● Promotor(es) da atividade Universidade Federal de Uberlândia



● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Essa

atividade visa atingir alunos de graduação da FEELT, principalmente. Compareceu um

público de aproximadamente 25 pessoas.

● Descrição e justificativa: Ao ingressar num curso de graduação, os alunos

podem realizar diversas atividade extracurriculares relacionadas à universidade.

Entretanto, nem sempre as informações acerca dessas atividades chegam devidamente

aos estudantes, ou por vezes nem chegam. Tendo isso em vista, o PET Engenharia

Biomédica idealizou um evento composto por várias palestras, onde cada umas dessas

seria realizada por um representante de alguma entidade acadêmica (diretórios

acadêmicos, empresas júnior, etc) ou que tivesse conhecimento de alguma

oportunidade em específico (intercâmbio, iniciação científica, etc).

● Aspectos gerais da atividade: Foram contatadas diversos alunos e entidades

acadêmicas oferecendo a oportunidade de realizar uma palestra que explicasse uma

oportunidade acadêmica e que representasse a entidade, respectivamente. Uma vez

confirmadas as entidades e alunos, foi realizada uma divulgação pelo PET dos assuntos

que seriam abordados nas palestras.

● Resultados alcançados: Diversas entidades fizeram uma palestra cada uma e

os estudantes presentes puderam tirar dúvidas acerca de alguma oportunidade que

desejem.

_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 11: Festa Junina Interpet

● Natureza da atividade: Coletiva e Integradora

● Carga horária de execução da atividade: 4 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 10 horas

● Data de início: 29/06/2018 Data de fim: 29/06/2018

● Promotor(es) da atividade Universidade Federal de Uberlândia

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Essa

atividade visa atingir os integrantes dos grupos PET da UFU. Cerca de 150 petianos

participaram.

● Descrição e justificativa: Dentro da UFU existe sempre uma necessidade

recorrente de aproximar os grupos PET uns dos outros. Tendo esse aspecto em vista, o

Interpet propôs uma festa junina entre os grupos PET, com o objetivo de aproximar mais

os alunos de diferentes grupos.



● Aspectos gerais da atividade: O planejamento do evento foi realizado durante

as reuniões do Interpet. Cada grupo PET ficou responsável por algum aspecto da festa,

seja decoração, comida ou bebida. O evento ficou restrito apenas aos petianos da UFU

objetivando aproximá-los.

● Resultados alcançados: O evento ocorreu de forma satisfatória. Houve uma

grande comunicação entre os integrantes dos grupos PET de forma bem descontraída e

divertida.

● Registro fotográfico da atividade:

Festa junina dos PETs sendo realizada no Centro de Convivência do campus

Santa Mônica

_______________________________________________________________________
__

ATIVIDADE 11: Confraternização Esportivas PETs

● Natureza da atividade: Coletiva e Integradora

● Carga horária de execução da atividade: 4 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 10 horas

● Data de início: 14/12/2018 Data de fim: 14/12/2018

● Promotor(es) da atividade Universidade Federal de Uberlândia

● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Essa

atividade visa atingir os integrantes dos grupos PET da UFU. Cerca de 80 petianos

participaram.



● Descrição e justificativa: Dentro da UFU existe sempre uma necessidade

recorrente de aproximar os grupos PET uns dos outros. Tendo esse aspecto em vista, o

Interpet propôs uma confraternização esportiva entre os grupos PET da UFU no final do

semestre letivo.

● Aspectos gerais da atividade: O planejamento do evento foi realizado durante

as reuniões do Interpet. Cada grupo PET responsabilizou-se por levar algum alimento

ou bebida. O evento ocorreu no Centro Esportivo no Campus Santa Mônica.

● Resultados alcançados: O evento mostrou-se divertido e integrador para os

petianos presentes. Diversas atividades e esportes foram realizados.

_______________________________________________________________________
__

14 ATIVIDADES INTERNAS E ADMINISTRATIVAS DO GRUPO
(citar e descrever sucintamente aquelas consideradas pertinentes)

14.1 Atividades de língua estrangeira
Sempre estimulado entre os petianos, há oportunidade de prática de conversação do
grupo, especialmente em francês. Os petianos interessados em intercâmbio podem
aprimorar seu idioma.
14.2 Atividades culturais
Boliche do PET - Já tradicional entre os petianos, o boliche é um esporte divertido e
integrativo onde exercita-se as habilidades de precisão e força.



14.3 Atividades de integração do grupo
Confraternizações de final de períodos - Após o encerramento de cada semestre, o
grupo se reúne para realizar atividades divertidas e descontraídas, reforçando laços de
amizades e vínculo afetivo entre o grupo.



14.4 Atividades de formação interna dos petianos (para trabalho em grupo etc.)
14.5 Processos seletivos de petianos
14.6 Reuniões administrativas do PET
14.7 Site do grupo
14.8 Mural do PET
14.9 Outras

15 PRODUÇÃO ACADÊMICA

15.1 Informe os trabalhos apresentados/publicados por cada aluno do grupo no ano de
referência do relatório.

Título do trabalho
Tipo

(trabalho completo,
resumo etc)

Autor(es)
petiano(s)

Meio de publicação
e/ou apresentação

(com local e data)

Módulo de Configuração de
Ambiente de Realidade
Aumentada para Treinamento
de Usuários de Cadeira de
Rodas.

Banner
Dhara Louise
Campos de
Assis

VIII Mostra de
Iniciação Científica
e Tecnológica da
UFU e Mostra de
Trabalhos do PET

Sistema para atenuação de
tremores

Trabalho
Completo/Bann
er

Dhara Louise
Campos de
Assis e
Giovanna
Cavalcanti

XI Simpósio de
Engenharia
Biomédica



Brandão
Lima

Desenvolvimento de um projeto
de extensão para elaboração de
tecnologia assistiva com foco no

usuário

Trabalho
Completo/Bann
er

A. C. T.
Cresto, A. H.
S. de Melo,

B. A. M.
Goes, D. de
C. Silva, D.
R. da Silva,
D. L. C. de
Assis, E.

Tioma, É. C.
Muniz, F. A.

de C.
Oliveira, G.

C. B. Lima, J.
A. Rosa, J. N.
Mello, K. M.
da Silva, M.

M. Bregantin,
M. M. de O.
Silva¹, N. I.
D. Santana,

R. M. da
Costa, R. M.
Rodrigues

XI Simpósio de
Engenharia
Biomédica, na
Universidade
Federal de
Uberlândia, nos
dias 21 de agosto
de 2018

Equações Diferenciais
Ordinárias Aplicadas no Estudo
de
Circuitos Elétricos

Resumo
Kerolayne
Meneses da
Silva

VIII Semana de
Iniciação Científica
e Tecnológica da
UFU, na
Universidade
Federal de
Uberlândia, no dia
23 de outubro de
2018

Localizador remoto de objetos
por meio de alarme sonoro Banner

Érica Costa
Muniz,
Kerolayne
Meneses da
Silva,
Mariana
Morete
Bregantin e
Narrayanni
Isabelly
David
Santana

VIII Semana de
Iniciação Científica
e Tecnológica da
UFU e XI Simpósio
de Engenharia
Biomédica, na
Universidade
Federal de
Uberlândia, nos
dias 23 de outubro
de 2018 e 21 de
agosto de 2018,
respectivamente

Elaboração de um circuito de
condicionamento de sinal ECG

Trabalho
Completo

Filipe A. C.
Oliveira

XVI Conferência de
Estudos em



para seu uso em
microcontroladores

Engenharia
Elétrica, na
Universidade
Federal de
Uberlândia, no dia
5 de Novembro de
2018

Dispositivo para monitoramento
de estresse através de
biofeedback

Trabalho
completo

Filipe A. C.
Oliveira

XI Simpósio de
Engenharia
Biomédica, na
Universidade
Federal de
Uberlândia, no dia
21 de agosto de
2018

Implementação de uma rede de
sensores sem fio no torneio
universitário de robótica

Trabalho
Completo

Filipe A. C.
Oliveira

XVI Conferência de
Estudos em
Engenharia
Elétrica, na
Universidade
Federal de
Uberlândia, no dia
5 de Novembro de
2018

Proposta para reconstrução de
trajetória do movimento de
marcha através de sensores
inerciais e Dead Reckoning.

Trabalho
Completo/
Banner

Danillo
Rodrigues da
Silva

XI Simpósio de
Engenharia
Biomédica, na
Universidade
Federal de
Uberlândia, no dia
21 de agosto de
2018.

Desenvolvimento de aplicativo
mobile para gestão de resíduos
do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de
Uberlândia.

Trabalho
completo/
Apresentação
oral

Danillo
Rodrigues da
Silva

XVI Conferência de
Estudos em
Engenharia
Elétrica, na
Universidade
Federal de
Uberlândia, no dia
5 de Novembro de
2018.

Protótipo didático de mão
artificial utilizando sensores e
microcontrolador arduino.

Resumo/Banner
Danillo
Rodrigues da
Silva

10º Congresso
Latino-Americano
de Órgãos Artificiais
e Biomateriais, no
centro de
convenções de
João Pessoa - PB.
22 a 25 de agosto
de 2018

IBOX- caixa de remédios
inteligente

Trabalho
Completo

Júlia Almeida
Rosa

XI Simpósio de
Engenharia



Biomédica, na
Universidade
Federal de
Uberlândia, no dia
21 de agosto de
2018 e XXVI
Congresso
Brasileiro de
Engenharia
Biomédica, no
Atlântico Buzios
Convention e
Resort em Búzios -
RJ, dos dias 21 a
25 de Outubro
2018

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) Razão para o não cumprimento de
publicação/apresentação

16 APOIO E ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL

16.1 Comente sobre o apoio institucional da UFU no desenvolvimento das atividades
acadêmicas do grupo

A Universidade possui papel importante na execução das atividades do PET nos
aspectos reserva de espaço físico, editais de fomento financeiro a atividades de
extensão, apoio a pesquisa realizada no curso (ProPP apoiando o XI SEB), divulgação
dos eventos realizados pelo PET nos canais de comunicação da Universidade
(Comunica UFU cobrindo o HOOK - Desafio do Capitão Gancho), possibilidade de
divulgação das pesquisas individuais e em grupo através da Mostra de Trabalhos do
PET, entre outros.

16.2 Comente sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação
(CLAA) quanto ao acompanhamento, orientação e avaliação do grupo

Quanto a atuação do CLAA, o grupo está satisfeito com o apoio e orientação na
realização do Processo Seletivo de Tutor, avaliação dos resultados obtidos em 2017 e
promoção de atividades integradoras entre os Programas de Educação Tutorial
existentes na Universidade.



Local e data:

Uberlândia, XX de fevereiro de 2019

_______________________________________________
Tutor(a): Fernando Pasquini Santos


