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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): 11/2017

4 CARACTERÍSTICAS DO GRUPO

Dia(s) e horário(s) da(s) reunião(s) semanal(s) do Grupo: Reuniões toda quarta-feira às
18h30min, na sala do PET 1A214

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

Período
letivo
atual

CRA
do 1º
sem.
letivo

CRA
do 2º
sem.
letivo

CRA
acumulado

Anna Karolinna de Sousa
Machado Março/2018 Abril/2019 4º 77,9 82,62 77,9

Arthur Henrique Saraiva de
Melo Março/2016 Maio/2017 7º 75,8 87 76.4

Bruno Augusto Machado
Goes Março/2016 Junho/2018 8º 84,8 85,9 84,0

Carolina Beatriz Pereira
da Silva Março/2017 Abril/2019 6º 83,4 82.6 80.3

Danillo Rodrigues da Silva Agosto/2015 Junho/2018 9º 74,0 80,0 76,393

Eduardo Tioma Março/2017 Junho/2018 6º 83,2 84.9 82.6

Giovana Saraiva de Melo Agosto/2017 Novembro/2019 5º 70,9 76,6 75,5

João Víctor Oliveira
Mendes Março/2017 Abril/2019 6º 82,3 81,6 80,2

Letícia Marques Pinho
Tiago Agosto/2017 Novembro/2019 5º 89,1 88,9 87,9

Kerolayne Meneses da
Silva Fevereiro/2016 Junho/2018 8º 88,2 87,9 88,2

Maria Luiza Camargos
Borges Carneiro Agosto/2017 Abril//2019 5º 87,8 78,8 79,7

Mariana Morete Bregantin Fevereiro/2016 Dezembro/2017 8º 88,2 85.0 83.3

Millena Gená Pereira Agosto/2018 Janeiro/2020 3º 91,6 87,5 90,2

Narrayanni Isabelly David
Santana Fevereiro/2016 Junho/2018 8º 81.7 83.5 83,122

Renata Moreira da Costa Agosto/2017 Junho/2018
5º 84

74 76,5

6 INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS EGRESSOS NO
PERÍODO

Nome do bolsista Ingresso na
IES

Ingresso no
PET

Mês de
desligamento

do PET

Motivo do
desligamento

Érica Costa Muniz Fevereiro/2016 Junho/2017 Agosto/2019 Intercâmbio



Filipe Augusto de Castro Oliveira Fevereiro/2016 Setembro/2017 Novembro/2019 Motivos
Pessoais

Júlia Almeida Rosa Fevereiro/2016 Junho/2018 Dezembro/2019 Motivos
Pessoais

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

No Nome da
atividade

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

(quantidade de
participantes)

Ensino Pesquisa Exten
são

Coletiva e
Integradora

Reduç
ão

evasã
o e/ou
retenç

ão*

Ações
afirmativ

as

Outro
s

Esperado
(conforme
Planejam

ento)

Present
e na

atividad
e

Worksho

p de R X X

Palestra
redução
de ruídos
em sinais
de ECG

X X

Avanços
e

perspectiv
as da

engenhari
a tecidual

e
medicina
regenerati

va

X X

Interação
com o
PET

X X

ATIVIDADES REALIZADAS PARCIALMENTE

No Nome da
atividade

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

Público
(quantidade de
participantes)



Ensino Pesquisa Exten
são

Coletiva e
Integradora

Reduç
ão

evasã
o e/ou
retenç

ão*

Ações
afirmativ

as

Outro
s

Esperado
(conforme
Planejam

ento)

Present
e na

atividad
e

ATIVIDADES NÃO REALIZADAS

No Nome da
atividade

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

(quantidade de
participantes)

Ensino Pesquisa Exten
são

Coletiva e
Integradora

Reduç
ão

evasã
o e/ou
retenç

ão*

Ações
afirmativ

as

Outro
s

Não preencher.
Minicurso
de Python X X

ATIVIDADES REALIZADAS, QUE NÃO HAVIAM SIDO PLANEJADAS

No Nome da
atividade

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

(quantidade de
participantes)

Ensino Pesquisa Exten
são

Coletiva e
Integradora

Reduç
ão

evasã
o e/ou
retenç

ão*

Ações
afirmativ

as

Outro
s

Esperado
(conforme
Planejam

ento)

Present
e na

atividad
e

I

Simpósio

de

Doenças

Neurodeg

enerativas

do

Triângulo

Mineiro e

Alto do

Paranaíba

- Doença

X X



de

Parkinson

,

abordage

m

multidisci

plinar

Palestra:

Doença

de

Parkinson

e

Tecnologi

as

Assistivas

X X

Festa

Junina do

Interpet
X

Festa de

Hallowee

n do

Interpet

X

Saúde

Mental no

Ambiente

Universitá

rio

X X 70 15

Keep

Calm and

Do Yoga
X X 40 15

Happy

Hour do

Simpósio

de

X 60 50



Engenhari

a

Biomédic

a
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8 RESUMO DAS PESQUISAS INDIVIDUAIS REALIZADAS

Título: Desenvolvimento de comunicação alternativa para auxílio de crianças com dificuldades
no aprendizado da fala.
Petiano: Arthur Henrique Saraiva de Melo
Professor orientador: Fernando Pasquini Santos
Período: Janeiro/2019 - Janeiro/2020
Resumo: Diante da diversidade de deficiências e suas particularidades, constatou-se a
necessidade de desenvolver projetos de comunicação alternativa para que crianças com
dificuldade na fala tenham a maior facilidade para se comunicar. Visto isso, o aplicativo em
desenvolvimento busca otimizar esse processo, de maneira que os responsáveis pela criança
possam tirar foto de qualquer coisa necessária no cotidiano da mesma e salvar em sua
interface. Além disso, podem gravar um áudio curto dizendo o nome do objeto/pessoa. Assim,
a criança poderá utilizar o aplicativo cotidianamente nos mais diversos ambientes, facilitando
sua integração na comunidade.

Título: Desenvolvimento de um software para auxílio à locomoção de pessoas com mobilidade
reduzida.
Petiano: Bruno Augusto Machado Goes
Professor orientador: Fernando Pasquini Santos
Período: Janeiro/2019 - Janeiro/2020
Resumo: Uma das grandes barreiras que dificultam a locomoção de pessoas com deficiência é
a dificuldade de localizar pontos de acesso adaptados às suas necessidades. Percebeu-se que
dentro da própria universidade não há sinalização apropriada desses pontos, portanto, o
objetivo inicial desta pesquisa é desenvolver um aplicativo voltado para a comunidade que
frequenta os campi da universidade, contendo informações quanto a localização de rampas,
elevadores, vagas de estacionamento, entre outros. Desta forma, o aplicativo poderá funcionar
como uma ferramenta de acessibilidade, visando facilitar o cotidiano de pessoas com
mobilidade reduzida, principalmente aquelas que passaram a frequentar a universidade mais
recentemente.

Título: Avaliação do uso de sensores piezoresistivos em sistemas de mapeamento de pressão
aplicados à diferentes equipamentos, como ergômetros para cadeirantes, bancos de arremesso
e cadeiras de rodas esportivas.
Petiano: Carolina Beatriz Pereira da Silva
Professor orientador: Márcio Peres de Souza
Período: Junho/2019 - Junho/2020
Resumo: Projeto de pesquisa desenvolvido no Laboratório de Projetos Mecânicos (LPM) e no
Centro de Brasileiro de Referência em Inovações Tecnológicas para o Esporte Paralímpico
(CINTESP.Br) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A pesquisa consiste no estudo do
funcionamento de sensor piezoresistivo - tem seu funcionamento baseado na mudança da
resistência elétrica em materiais semicondutores. Dentre as possíveis utilizações desse
dispositivo, é avaliada sua utilização em sistemas de mapeamento de pressão aplicados à
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diferentes equipamentos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa, como ergômetros para
cadeirantes, bancos de arremesso e cadeiras de rodas esportivas.

Título: Desenvolvimento de um tutorial para iniciantes na eletrônica biomédica focado em
diferentes maneiras de controlar um braço robótico através de sensores inerciais e atividade
mioelétrica.
Petiano: Danillo Rodrigues da Silva
Professor orientador: Fernando Pasquini Santos
Período: Janeiro/2019 - Janeiro/2020
Resumo: As novas tecnologias da informação estão cada vez mais presentes no nosso redor.
As profissões do futuro exigem domínio da tecnologia, e é necessário tornar esse
conhecimento acessível para todas as esferas da sociedade. Grande parte dos estudantes só
têm contato com a eletrônica e a robótica quando ingressam no ensino superior. É um
conhecimento específico e nem sempre disponível na rede. Essa pesquisa tem como desafio
facilitar o entendimento da robótica biomédica, através da criação de um tutorial para iniciantes
no ramo, integrando os conhecimentos de programação e eletrônica para controlar um braço
robótico com movimentos corporais. Para isso, serão utilizados sensores inerciais e
mioelétricos, um microcontrolador e um protótipo de braço robótico. Com a elaboração e
divulgação de material didático gratuito, é possível incentivar mais pessoas a aprenderem esta
tecnologia para transformar a sua realidade e a da comunidade onde vivem. E mais importante
ainda, é produzir e circular conteúdo útil para estimular a participação desses indivíduos não só
como usuários das inovações, mas também como criadores das mesmas.

Título: Controle de braço robótico utilizando sensores inerciais.
Petiano: Eduardo Tioma
Professor orientador: Fernando Pasquini Santos
Período: Outubro/2019 - Outubro/2020
Resumo: Projeto de pesquisa desenvolvido com o propósito de servir como um tutorial para
futuros petianos e alunos da Universidade Federal de Uberlândia de como estruturar o controle
de um braço ou garra robótica utilizando um (ou mais) microcontroladores e sensores inerciais.
Para os petianos esta pesquisa auxiliará no desenvolvimento de futuras competições como o
Hook - Desafio do Capitão Gancho, pois com ela aprenderão como o instrumento principal da
competição funciona e suas limitações, para assim criar desafios coerentes. Para os alunos
e/ou interessados na competição esta pesquisa será um guia de como utilizar
microcontroladores e sensores inerciais para controlar servos motores. Apesar da pesquisa ser
focada na competição realizada por este grupo PET, os conteúdos abordados por ela poderão
ser utilizadas em diversas outras áreas das engenharias.

Título: Avaliação do uso de sensores piezoresistivos em sistemas de mapeamento de pressão
aplicados à diferentes equipamentos, como ergômetros para cadeirantes, bancos de arremesso
e cadeiras de rodas esportivas.
Petiano: João Victor Oliveira Mendes
Professor orientador: Márcio Peres de Souza
Período: Junho/2019 - Junho/2020
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Resumo: Projeto de pesquisa desenvolvido no Laboratório de Projetos Mecânicos (LPM) e no
Centro de Brasileiro de Referência em Inovações Tecnológicas para o Esporte Paralímpico
(CINTESP.Br) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A pesquisa consiste no estudo do
funcionamento de sensor piezoresistivo - tem seu funcionamento baseado na mudança da
resistência elétrica em materiais semicondutores. Dentre as possíveis utilizações desse
dispositivo, é avaliada sua utilização em sistemas de mapeamento de pressão aplicados à
diferentes equipamentos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa, como ergômetros para
cadeirantes, bancos de arremesso e cadeiras de rodas esportivas.

Título: Análise da acessibilidade e da inclusão de deficientes físico-motores perante a
mobilidade automobilística urbana.
Petiano: Júlia Almeida Rosa
Professor orientador: Daniel Pereira de Carvalho
Período: Janeiro/2019 - Janeiro/2020
Resumo: O direito ao transporte e a mobilidade é um assegurado a todos os indivíduos, e
garante a igualdade de oportunidade para este deslocamento. Entretanto, o acesso a esse tipo
de bem é visivelmente diferenciado quando se refere à deficientes físicos. Dessa forma, é
possível observar a ausência de meios que auxiliem e que possibilitem uma maior
acessibilidade para este grupo social. Então, essa pesquisa visa estudar e analisar, em
quesitos de ergonomia e usabilidade, os automóveis adaptados para deficientes físico-motores,
buscando atender as necessidades de forma satisfatória e eficiente.

Título: Processamento de sinais eletromiográficos para caracterização da bradicinesia
parkinsoniana.
Petiano: Kerolayne Meneses da Silva
Professor orientador: Adriano Oliveira Andrade
Período: Janeiro/2019 - Janeiro/2020
Resumo: Vários distúrbios motores podem causar a lentidão dos movimentos voluntários
humanos, que são conhecidos como bradicinesia. Em pessoas com doença de Parkinson (DP),
a avaliação da bradicinesia juntamente com outros sinais cardinais é de grande relevância para
o diagnóstico e acompanhamento deste transtorno. Nesse contexto, o desenvolvimento de
métodos para a avaliação objetiva dessa lentidão se torna algo extremamente relevante para a
área clínica. Esta pesquisa propõe o uso de parâmetros temporais extraídos de sinais
eletromiográficos e inerciais para a avaliação da bradicinesia em pessoas com DP. A partir de
dados coletados de protocolos, como: pinça, pronação/supinação e extensão/flexão de punho,
foi possível determinar as características temporais médias de cada um dos participantes.
Sinalizando, assim, a utilidade desse parâmetro como uma medida objetiva para avaliação e
classificação de intensidade de comprometimento da bradicinesia nessas pessoas. Ao final
deste estudo, espera-se comprovar a utilidade dos tempos médios como forma de
caracterização do comportamento da bradicinesia e diferenciar um sinal de uma pessoa sadia
de outra com DP.

Título: Treinamento de cadeirantes usando realidade virtual imersiva.
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Petiano: Maria Luiza Camargos Borges Carneiro
Professor orientador: Eduardo Lázaro Martins Naves
Período: Abril/2019 - Abril/2020
Resumo: A realidade virtual é uma tecnologia que vêm crescendo cada vez mais nas áreas de
jogos, design, medicina, indústria automotiva, treinamento de habilidades, reabilitação e outros.
Esta pesquisa individual tem por objetivo unir a reabilitação com a realidade virtual, por meio de
um simulador com vários cenários na plataforma Unity. O cadeirante, utilizando um Joystick, faz
o trajeto no simulador com o óculos 3D, possibilitando uma maior imersão durante a trajetória.
O simulador contabiliza a duração do percurso, o número de comandos solicitados e a
quantidade de obstáculos atingidos.

Título: Simulador de sinais biomédicos.
Petiano: Mariana Morete Bregantin
Professor orientador: Fernando Pasquini Santos
Período: Janeiro/2019 - Janeiro/2020
Resumo: O trabalho consiste no desenvolvimento de um simulador de sinais biomédicos, que
poderá ser utilizado em disciplinas como Instrumentação Biomédica I e II, processamento de
sinais biomédicos, entre outras, ao longo do curso de graduação em Engenharia Biomédica. A
proposta desta pesquisa visa cumprir um dos propósitos do PET, sendo este, atender uma
demanda do curso, que trata dos equipamentos disponíveis nas bancadas do laboratório 1E01,
possibilitando um melhor aproveitamento das aulas experimentais e auxiliando no
desenvolvimento de projetos.

Título: Simulador de sinais biomédicos.
Petiano: Narrayanni Isabelly David Santana
Professor orientador: Fernando Pasquini Santos
Período: Janeiro/2019 - Janeiro/2020
Resumo: O trabalho consiste no desenvolvimento de um simulador de sinais biomédicos, que
poderá ser utilizado em disciplinas como Instrumentação Biomédica I e II, processamento de
sinais biomédicos, entre outras, ao longo do curso de graduação em Engenharia Biomédica. A
proposta desta pesquisa visa cumprir um dos propósitos do PET, sendo este, atender uma
demanda do curso, que trata dos equipamentos disponíveis nas bancadas do laboratório 1E01,
possibilitando um melhor aproveitamento das aulas experimentais e auxiliando no
desenvolvimento de projetos.

Título: Utilização de redes neurais artificiais para determinação de propriedades ópticas a partir
de medidas de refletância difusa.
Petiano: Renata Moreira da Costa
Professor orientador: Diego Merigue da Cunha
Período: Junho/2018 - Junho/2019
Resumo: Esta pesquisa tem como objeto o desenvolvimento de uma rede neural artificial,
caracterizada como uma técnica de inteligência artificial, com finalidade de otimizar o
processamento de imagens no diagnóstico do câncer de pele. Este processo será feito usando
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medidas de refletância difusa para a criação de uma rede neural para determinação de
propriedades ópticas. A competência e o desdobramento dessa técnica permitirão o estudo
deste campo cada vez mais atuante no mercado, gerando também aplicações no:
desenvolvimento de outras tecnologias aplicadas à inteligência artificial, otimização de outros
processos que envolvem a bioinformática e posteriormente, a utilização do método voltado para
a sociedade, especialmente na área de saúde.

9 CONTEXTO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

Como os pilares do PET são o ensino, a pesquisa e a extensão, foram planejadas e
desenvolvidas atividades com o propósito de orientar os discentes do curso de
engenharia biomédica sobre as oportunidades disponíveis nessas áreas. Assim, foram
ofertados minicursos, palestras, workshops e simpósios. Entretanto, dificuldades,
como: a falta de disponibilidade de salas ou de anfiteatros, o reduzido apoio dos
docentes do curso e a carência de recursos financeiros, dificultaram o processo de
organização destes eventos. Quanto à infraestrutura da sala do PET, inexiste
climatização ou ventilação resultando em um ambiente abafado e quente, o espaço é
reduzido dificultando a circulação das pessoas e os equipamentos eletrônicos estão
sucateados. Dessa forma, todos estes fatores prejudicam o desempenho da equipe,
gerando frustrações e atividades ineficientes.

10 ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE

ATIVIDADE 1: Workshop de R

● Natureza da atividade: Ensino e redução evasão e/ou retenção

● Carga horária de execução da atividade: 4 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 40 horas

● Data de início: 13/ 04/ 2019 Data de término: 13/ 04/ 2019

● Promotor(es) da atividade: Kerolayne Meneses da Silva

● 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, dentre outras engenharia com público alvo de

aproximadamente 10 participantes.

● Descrição e justificativa
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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 workshop visa proporcionar conhecimentos básicos para que o aluno

consiga solucionar problemas complexos nesta plataforma. Este workshop foi ofertado

para alunos de graduação e de pós-graduação que se interessem pelo assunto. Foram

abordados conceitos básicos de R, para que ao final do curso aqueles que participaram

tivessem uma noção ampla e sólida de passos básicos.

● Aspectos gerais da atividade

O propósito principal do minicurso era 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 do

aula, além de serem disponibilizados, para o público alvo, apostilas e exercícios

propostos 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 permitiu-los explorar sozinho os

tópicos que não foram abordados no workshop. Além de proporcionar aos petianos

envolvidos a experiência de organizar e ministrar aulas.

● Registro fotográfico da atividade
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_________________________________________________________________________

ATIVIDADE 2: Minicurso: Linguagem C#

● Natureza da atividade: Ensino e Pesquisa

● Carga horária de execução da atividade: 12 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 60 horas

● Data de início: 27/ 05/ 2019 Data de término: 31/ 05/ 2019

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica

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

dos cursos de Engenharias e relacionados. Público atingido diretamente: vinte cinco pessoas.

● Descrição e justificativa: Ensinar alunos dos cursos de engenharia a resolver

problemas do mundo real utilizando a linguagem C# e o paradigma de programação orientado

a objetos.

● Aspectos gerais da atividade A habilidade de programar se torna a cada dia mais

essencial na vida de um Engenheiro. Pensando nisso, este minicurso teve como objetivo

ensinar a linguagem C# e com ela aplicar conceitos de Orientação a Objeto para resolver

problemas. Também foi ensinado como criar interfaces gráficas para ajudar na utilização do

programa pelo usuário.

● Resultados alcançados Os participantes adquiriram a habilidade de criar uma interface

gráfica e resolver um problema proposto a ele utilizando a linguagem C#.

● Registro fotográfico da atividade
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_________________________________________________________________________

ATIVIDADE 3: Pré-Cálculo 2019.1 e 2019.2

● Natureza da atividade: Ensino

● Carga horária de execução da atividade: 15 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 20 Horas
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● Data de início: 2019.1 - 18/03/2019; 2019.2 - 19/08/2019 Data de término: 2019.1 -

22/03/2019; 2019.2 - 23/08/2019

● Promotor(es) da atividade: Promovida pelos petianos do 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 57 discentes e, no segundo, 53 discentes.

● Descrição e justificativa: O minicurso será ministrado no período noturno durante

cinco dias consecutivos. Em cada dia, dois petianos ficarão responsáveis por abordar assim

assuntos na área matemática básica, que auxiliarão os participantes durante o período

acadêmico.

● 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 2019.
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Minicurso de Pré-Cálculo realizado no segundo semestre letivo de 2019.

_________________________________________________________________________

ATIVIDADE 4: Trote Social 2019.1 e 2019.2

● Natureza da atividade: Extensão, coletiva e integradora

● Carga horária de execução da atividade: 15 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 20 Horas

● Data de início: 2019.1 - 11/03/2019; 2019.2 - 12/08/2019 Data de término: 2019.1 -

15/03/2019; 2019.2 - 16/08/2019

● Promotor(es) da atividade: Promovida pelos petianos do grupo PET Engenharia

Biomédica e PET Engenharia Elétrica, pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Engenharia

Elétrica e a Empresa Júnior CONSELT.

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

direcionado aos calouros ingressantes nos semestres 2019.1 e 2019.2, dos cursos de

graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica. Em cada uma das edições houve um público

de aproximadamente 60 calouros.

● 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,
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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: Na primeira semana dos dois semestres letivos de

2019 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:

Trote Social realizado no primeiro semestre letivo de 2019.



18

Trote Social realizado no segundo semestre letivo de 2019.

_________________________________________________________________________

ATIVIDADE 5: HOOK - Desafio Capitão Gancho

● Natureza da atividade: Coletiva e integradora

● Carga horária de execução da atividade: 6 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 120 Horas

● Data de início: 03/10/2019 Data de término: 03/10/2019

● Promotor(es) da atividade: Promovida pelos petianos do grupo 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 14 equipes participantes, totalizando 40 competidores, e público espectador estimado de 60

pessoas.

● Descrição e justificativa: A competição HOOK – Desafio Capitão Gancho busca

propor um desafio que envolve 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. Serão formadas equipes por no

máximo três pessoas, com a finalidade de mover uma garra mecânica usando sinais biológicos

e cumprir três desafios envolvendo as habilidades de precisão, velocidade e estratégia. A

competição 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.
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● 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 cinesiologia, para desenvolverem seu próprio

sistema de controle, a fim de cumprirem os desafios. 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 segunda 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:
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_________________________________________________________________________

ATIVIDADE 6: XII SEB - XII Simpósio em Engenharia Biomédica e  SIIM - Simpósio de

Instrumentação e Imagens Médicas

● Natureza da atividade: Ensino, pesquisa, extensão, coletiva e integradora.

● Carga horária de execução da atividade: 40 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 120 horas

● Data de início: 30/09/2019 Data de término: 04/10/2019
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● Promotor(es) da atividade: Promovida pelos petianos do grupo PET Engenharia

Biomédica, sendo o professor Adriano de Oliveira Andrade coordenador geral do evento SEB e

a professora Ana Cláudia Patrocínio do evento SIIM.

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

graduação e pós-graduação ingressantes em Engenharia Biomédica, Engenharia Elétrica,

Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Eletrônica e

Telecomunicações e outros, de Uberlândia e regiões. O público foi de aproximadamente 80

pessoas por dia de evento.

● Descrição e justificativa: Nas primeiras edições do SEB o curso de Engenharia

Biomédica era um curso recente no Brasil, com pouca visibilidade, no entanto era, e ainda é,

uma área que vem se expandindo muito rapidamente, com artigos relacionados sendo

publicados diariamente, tendo em vista o grande interesse por esse curso, tão novo, foi criado

um espaço onde os pesquisadores teriam a oportunidade de mostrar seus trabalhos e assim

difundir o conhecimento para todos que participassem e consequentemente divulgar o curso

para aqueles que se interessassem. O SEB teve em sua XII edição a realização de um evento

conjunto, o Simpósio de Instrumentação e Imagens Médicas, com um público estimado de 400

pessoas, alunos de graduação e pós-graduação de todas as regiões do Brasil, bem como

palestrantes nacionais e internacionais renomados nas áreas de Engenharia Biomédica. Com

duração de uma semana e com visibilidade nacional, ele é reconhecido pela Sociedade

Brasileira de Engenharia Biomédica (SBEB) e possui um papel de suma importância

acadêmica, uma vez que sempre traz conhecimentos novos sobre as mais diversas áreas da

Engenharia Biomédica. O SEB é um evento gratuito, com um registro interno, e financiado por

entidades de fomento que conta com palestras, apresentação de artigos científicos, workshops,

visitas técnicas e mostras de tecnologia em saúde.

● Aspectos gerais da atividade: O evento consistiu em palestras, workshops,

apresentação de artigos científicos, na forma oral e em pôsteres, visita técnica ao Hospital

UMC, referência em cirurgia robótica na cidade, mostra de tecnologia à saúde e a competição

HOOK - Desafio Capitão Gancho. Os participantes do Simpósio puderam verificar a

programação por meio de um site disponibilizado, bem como submeter artigos científicos para

a análise. Foram recebidos mais de 200 artigos e aceitos 160 para apresentação na forma de

pôsteres e 19 artigos na forma oral. Os participantes obtiveram seus certificados por meio da

plataforma online SIEX, disponibilizada pela Universidade Federal de Uberlândia.

● Resultados alcançados: Os participantes do XII 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
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os profissionais da Engenharia Biomédica puderam se inspirar e conhecer melhor as

necessidades que suas tecnologias devem atender. Além disso, 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.

● Registro fotográfico da atividade:
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ATIVIDADE 7: Interação com o PET

● Natureza da atividade: Extensão, coletiva e integradora

● Carga horária de execução da atividade: 10 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 3 horas

● Data de início: 25/08/2019 Data de fim: 25/08/2019

● Promotor(es) da atividade: Todos os petianos do grupo

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

uberlandense, com previsão de aproximadamente 400 pessoas.

● Descrição e justificativa: O evento foi realizado no Parque do Sabiá, onde foram

expostas os trabalhos dos grupos PET’s da UFU, seja em banners, atividades, minicursos ou

cartazes.

● Aspectos gerais da atividade: Os petianos utilizaram de banners e cartazes para fazer

a apresentação do curso, como também de projetos desenvolvidos pelos membros, eventos,

atividades realizadas pelo grupo PET e um questionário a fim de avaliar e proporcionar

conhecimento sobre o curso à população uberlandense.

● Resultados alcançados: Acredita-se que após a realização da atividade, a população

tenha de fato reconhecido a existência dos grupos PET’s, como também, os trabalhos

desenvolvidos por eles e os cursos vinculados a cada grupo. Ademais, ocorreu troca de

experiências entre os petianos e os cidadãos, onde ambos conseguiram com sucesso permutar

conhecimento.

● Registro fotográfico da atividade (incluir foto do público participante)
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ATIVIDADE 8: Minicurso de Excel 2019-1

● Natureza da atividade: Ensino, Coletiva e Integradora.

● Carga horária de execução da atividade: 10 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 6 horas

● Data de início: 10/06/2019 Data de fim: 12/06/2019

● Promotor(es) da atividade: 1 ministrante e 2 monitores, todos do grupo PET

Engenharia Biomédica.
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● 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.

● Descrição e justificativa: As aplicações simples e de alta utilidade do Excel

enriquecem possíveis projetos e complementa a graduação dos estudantes. O software possui

recursos diversos de organização, tratamento estatístico, apresentação de dados em forma de

tabelas, gráficos e dashboards, e desenvolvimento de softwares básicos aplicáveis ao curso,

sendo, portanto, de significativa relevância para a graduação em engenharia.

● Aspectos gerais da atividade: O minicurso foi realizado no período noturno em um

laboratório de informática da UFU. O conteúdo foi ministrado na prática e os participantes

puderam tirar suas dúvidas e aprofundar os conhecimentos de excel através de aplicações no

dia-a-dia.

● Resultados alcançados: O minicurso foi realizado com sucesso e os participantes

avaliaram positivamente o conteúdo ensinado, assim como a didática utilizada.

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

Arte de divulgação do minicurso de excel

ATIVIDADE 9: Minicurso de Arduino 2019-1 e 2019-2

● Natureza da atividade: Ensino, Coletiva e Integradora.

● Carga horária de execução da atividade: 15 horas
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● Carga horária para preparação da atividade: 8 horas

● Data de início 2019-1: 08/04/2019 Data de fim 2019-1: 11/04/2019

● Data de início 2019-2: 10/09/2019 Data de fim 2019-2: 13/09/2019

● Promotor(es) da atividade: 1 ministrante e 2 monitores, todos do grupo PET

Engenharia Biomédica.

● 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.

● Descrição e justificativa: 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.

● Aspectos gerais da atividade: O minicurso foi realizado no período noturno em um

laboratório de informática da UFU. O conteúdo foi ministrado na prática e os participantes

puderam tirar suas dúvidas e aprofundar os conhecimentos em Arduino para realizarem futuros

projetos.

● Resultados alcançados: O minicurso foi realizado com sucesso e os participantes

avaliaram positivamente o conteúdo ensinado, assim como a didática utilizada.

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

Arte de divulgação minicurso de arduino 2019-2
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Arte de divulgação minicurso de arduino 2019-2

ATIVIDADE 10: Workshop de Arduino

● Natureza da atividade: Ensino, Coletiva e Integradora.

● Carga horária de execução da atividade: 4 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 2 horas

● Data de início 2019-1: 01/06/2019 Data de fim 2019-1: 01/06/2019

● Promotor(es) da atividade: 1 ministrante e 2 monitores, todos do grupo PET

Engenharia Biomédica.

● 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.

● Descrição e justificativa: O workshop foi realizado para atender as demandas

remanescentes do minicurso que aconteceu anteriormente, poi muitos quiseram participar e

não conseguiram se inscrever. Pensando nisso, organizamos uma versão reduzida do

minicurso para atender os pedidos dos alunos. 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
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abordados, mostrou-se aplicações e sugeriu-se exercícios, estimulando-se os alunos a

desenvolver seus próprios projetos.

● Aspectos gerais da atividade: O workshop foi realizado no período matutino em um

laboratório de informática da UFU. O conteúdo foi ministrado na prática e os participantes

puderam tirar suas dúvidas e aprofundar os conhecimentos em Arduino para realizarem futuros

projetos.

● Resultados alcançados: O minicurso foi realizado com sucesso e os participantes

avaliaram positivamente o conteúdo ensinado, assim como a didática utilizada.

● Registro fotográfico da atividade:

ATIVIDADE 11: Vem pra UFU

● Natureza da atividade: Extensão e pesquisa, de forma coletiva e integradora, com

retorno para a sociedade.

● Carga horária de execução da atividade: 30 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 60 horas

● Data de início: 30/ 10/ 2019 Data de término: 01/ 11/ 2019

● Promotor(es) da atividade: Todos os petianos do grupo

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

Estudantes de escolas públicas e privadas que desejam ingressar na Universidade, com

previsão de aproximadamente 200 participantes.

● Descrição e justificativa: O evento Vem pra UFU tem duração de 3 dias, nos quais os

petianos estarão à disposição para responder perguntas e tirar dúvidas dos jovens que se
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interessam pelo curso de engenharia biomédica, além de apresentar projeto desenvolvidos por

discentes ao longo da graduação.

● Aspectos gerais da atividade: Durante a atividade foi apresentado detalhes do curso,

disciplinas, e a garra usada na competição HOOK - Desafio Capitão Gancho. Esclareceu

dúvidas a respeito da Engenharia Biomédica, como também, orientou os estudantes quanto à

grade horária, laboratórios e projetos desenvolvidos dentro da UFU.

● Resultados alcançados: Os resultados foram satisfatórios, uma vez que, alcançou-se

um bom número de estudantes.

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

_________________________________________________________________________
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11 ATIVIDADES REALIZADAS PARCIALMENTE

Não houve atividades realizadas parcialmente.

_________________________________________________________________________

12 ATIVIDADES PLANEJADAS E NÃO REALIZADAS

ATIVIDADE 1: Minicurso de Python

● Natureza da atividade: Ensino, Coletiva e Integradora

● Aspectos gerais da atividade: Devido a falta de inscritos para a atividade, o

evento foi cancelado.

ATIVIDADE 2: Minicurso de Excel 2019-2

● Natureza da atividade: Ensino, Coletiva e Integradora

● Aspectos gerais da atividade: Devido a falta de inscritos para a atividade, o

evento foi cancelado.

_________________________________________________________________________
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13 ATIVIDADES REALIZADAS, QUE NÃO ESTAVAM NO PLANEJAMENTO

ATIVIDADE 1: Palestra: Avanços e perspectivas da engenharia tecidual e medicina

regenerativa

● Natureza da atividade: Ensino e Pesquisa

● Carga horária de execução da atividade: 2 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 4 horas

● Data de início: 25/04/2019 Data de término: 25/04/2019

● Promotor(es) da atividade: Todos os petianos

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

Estudantes dos cursos de engenharia biomédica e outras áreas da saúde. Público atingido

diretamente: aproximadamente cem pessoas.

● Descrição e justificativa: O objetivo do evento foi proporcionar aos estudantes da

Engenharia Biomédica, como também, às outras áreas da saúde, conhecimentos acerca

dos avanços e perspectivas da engenharia tecidual e medicina regenerativa

● Aspectos gerais da atividade: A palestra teve a duração de 2 horas, e foi

ministrada por Letícia de Souza Castro Filice, que possui graduação em Odontologia pela

Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Biologia Celular e Molecular pela

Universidade de São Paulo e doutorado em Imunologia e Parasitologia Aplicadas pela

Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente é professora efetiva da Universidade Federal

de Uberlândia. Tem experiência na área de Morfologia, com ênfase em Histologia, atuando

principalmente nos seguintes temas: Odontogênese, tecido ósseo, cultura de células,

microscopia eletrônica, placenta e toxoplasmose congênita.

● Resultados alcançados: A realização desta palestra permitiu que os estudantes

conhecessem e entendessem à respeito do que é a engenharia tecidual e a medicina

regenerativa, às áreas de pesquisa abrangente deste tema e seus avanços.

● Registro fotográfico da atividade
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Arte de divulgação da palestra

_________________________________________________________________________

ATIVIDADE 2: Palestra: Redução de ruídos em sinais de ECG (eletrocardiograma).

● Natureza da atividade: Ensino e Pesquisa

● Carga horária de execução da atividade: 2 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 4 horas

● Data de início: 23/05/2019 Data de término: 23/05/2019

● Promotor(es) da atividade: Todos os petianos

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

Estudantes do curso de Engenharia Biomédica que desejavam adquirir ou

aprimorar os seus conhecimentos sobre sinais de eletrocardiograma e

processamento de sinais biomédicos. Público atingido diretamente:

aproximadamente cem pessoas.

● Descrição e justificativa: Apresentar aos estudantes novas áreas aos estudantes

de Engenharia Biomédica e outros cursos. Além disso, demonstrar a utilização do

encolhimento de Wavelets na redução de ruídos em sinais de eletrocardiograma. A

palestra consistiu inicialmente na apresentação dos aspectos básicos e práticos da

linguagem de programação R. A motivação dessa introdução é obter um meio de

reduzir ruídos em sinais de eletrocardiograma. Para isso, os sinais são obtidos no

formato CSV na base de dados physionet.

● Aspectos gerais da atividade: A palestra teve a duração de 2 horas, e foi

ministrada por Regis Nunes Vargas, pesquisador da Universidade Federal de

Uberlândia e que atua nas áreas de processamento de sinais biológicos. Métodos e

técnicas: Transformada Wavelet Discreta, Processamento Estatístico de Sinais,
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Modelos Markov Ocultos, Algoritmos Genéticos. No que estou trabalhando agora:

denoising de sinal de ECG.

● Resultados alcançados: A realização desta palestra permitiu aos estudantes

adquirir e aprimorar conhecimentos sobre a linguagem de programação R e

aplicação desta na redução de ruídos em sinais de eletrocardiograma.

● Registro fotográfico da atividade

Arte de divulgação da palestra

_________________________________________________________________________

ATIVIDADE 3: I Simpósio de Doenças Neurodegenerativas do Triângulo Mineiro e

Alto do Paranaíba - Doença de Parkinson, abordagem multidisciplinar

● Natureza da atividade: Ensino e pesquisa

● Carga horária de execução da atividade: 11 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 200 horas

● Data de início: 27/ 04/ 2019 Data de término: 27/ 04/ 2019

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

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

Alunos de graduação e pós-graduação ingressantes em Engenharia Biomédica,

profissionais de saúde e de engenharia, e indivíduos com doença de Parkinson

com público alvo atingido de 150 participantes.

● Descrição e justificativa
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O objetivo do evento era proporcionar aos pesquisadores da área avanços do

conhecimento e prioridades no estudo da doença de Parkinson (DP). Além de

informar aos pacientes e estudantes sobre os sintomas, os métodos de tratamento

e os profissionais envolvidos neste ciclo.

● Aspectos gerais da atividade

O Simpósio foi organizado em forma de reduzidas palestras, em torno de trinta

minutos cada, nas quais os profissionais de renome, especializados na área de DP,

transmitiam seus conhecimentos ao público multidisciplinar de profissionais,

estudantes e aos pacientes da Associação parkinson do Triângulo.

● Resultados alcançados

O conhecimento desta doença ajudou os participantes a entenderem a

complexidade da doença e formas de pesquisa e de tratamento da mesma. Além

de proporcionar aos petianos envolvidos a experiência de organizar eventos de

grande porte.

● Registro fotográfico da atividade

_________________________________________________________________________

ATIVIDADE 4: Palestra: Doença de Parkinson e Tecnologias Assistivas

● Natureza da atividade: Ensino e pesquisa

● Carga horária de execução da atividade: 5 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas

● Data de início: 26/ 08/ 2019 Data de término: 26/ 08/ 2019

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

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

Alunos de graduação e pós-graduação ingressantes em Engenharia Biomédica,

Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e
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Automação e Engenharia de Eletrônica e Telecomunicações, dentre outras

engenharia com público alvo de aproximadamente 100 participantes.

● Descrição e justificativa

A Doença de Parkinson (DP) é uma das principais causas de incapacidades físicas

em pessoas idosas. Para facilitar a realização das atividades diárias podem ser

usados produtos de Tecnologia Assistiva. Dessa forma, o propósito da palestra é

divulgar e informar os estudantes e os profissionais da área sobre as tecnologias e

avanços de pesquisa sobre a DP, além de motivar o ingresso de novos

pesquisadores nesta área.

● Aspectos gerais da atividade

A palestra foi apresentada pela Ms. Alice Rueda, estudante de pós graduação em

engenharia elétrica na Universidade de Ryerson University em Toronto, Canada, e

pelo Yann Morère, professor associado ao laboratório LCOMS (do inglês Laboratory

for Design, Optimisation and Modelling of Systems) na Universidade de Lorraine. A

estudante explanou sobre a temática relacionada as inovações tecnológicas na

avaliação da Doença de Parkinson. E o professor visitante abordou os avanços

tecnológicos e as preocupações na área de inclusão e tecnologia.

● Resultados alcançados

O conhecimento nesta área ajuda os participantes a entenderem a área de

pesquisa sobre tecnologias assistivas. Além de proporcionar aos petianos

envolvidos a experiência de planejar e de organizar eventos.

● Registro fotográfico da atividade
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_________________________________________________________________________

ATIVIDADE 5: Festa Junina do Interpet

● 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: 31/ 05/ 2019 Data de término: 31/ 05/ 2019

● Promotor(es) da atividade: Grupo InterPET

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

Todos os grupos PETs da Universidade Federal de Uberlândia com público alvo de

aproximadamente 50 participantes.

● Descrição e justificativa

A atividade visa o estabelecimento de uma rede de contatos entre os petianos,

estreitando laços para que possam ter um sistema de suporte na partilha de

serviços e informação.

● Aspectos gerais da atividade

A atividade consiste em cada PET ficar responsável pela organização de uma

atividade e de uma comida típica junina, e no dia do evento os grupos PET’s

compartilharem suas escolhas.

● Resultados alcançados

A atividade propõe a integração e a criação de parcerias entre os Grupos PET.

● Registro fotográfico da atividade



38

_________________________________________________________________________

ATIVIDADE 6: Festa de Halloween do Interpet

● 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: 25/ 10/ 2019 Data de término: 25/ 11/ 2019

● Promotor(es) da atividade: Grupo InterPET

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

Todos os grupos PETs da Universidade Federal de Uberlândia com público alvo de

aproximadamente 20 participantes.

● Descrição e justificativa

A atividade visa o estreitamento dos laços entre diferentes Grupos PETs, para que

assim possam compartilhar informações e serviços entre si.

● Aspectos gerais da atividade

A atividade consistiu em cada Grupo PET se fantasiar de uma determinada

temática e, no decorrer do evento, explanar o motivo da escolha. Promovendo,

assim, um momento de descontração entre os petianos e de relaxamento frente as

dificuldades do ambiente acadêmico.

● Resultados alcançados

A atividade propõe a integração e a criação de parcerias entre os Grupos PET.

● Registro fotográfico da atividade

_________________________________________________________________________
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ATIVIDADE 7: Palestra: Mês do Orgulho LGBT

● Natureza da atividade: Ensino e Pesquisa

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

● Carga horária para preparação da atividade: 4 horas

● Data de início: 17/ 06/ 2019 Data de término: 17/ 06/ 2019

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica e Projeto SOMOS

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

Estudantes e outros, externos à comunidade acadêmica, que queiram saber mais sobre a

sigla LGBTQIAP+ e o meio LGBT . Público atingido diretamente: aproximadamente

cinquenta pessoas.

● Descrição e justificativa: Ampliar os conhecimentos dos estudantes e outros

sobre o assunto em questão e mostrar o quão importante é a criminalização da LGBTfobia,

bem como definir as siglas que envolvem o termo LGBTQIAP+ .

● Aspectos gerais da atividade: A palestra teve duração de duas horas e meia,

uma parceria entre o projeto SOMOS e o PET-Engenharia Biomédica, e promoveu dois

debates importantes temas para o mês do orgulho LGBT: "Criminalização da LGBTfobia" e

"Desvendando as letras de LGBTQIAP+". Foram discutidas as temáticas das atuais

contingências de criminalização do país e também teve a presença de representantes de

cada letra da sigla “LGBTQIAP+”, que compartilharam seus conhecimentos e experiências.

● Resultados alcançados: A realização deste evento permitiu a ampliação dos

conhecimentos dos estudantes e dos integrantes da comunidade externa à UFU sobre Mês

do Orgulho LGBT e os dilemas que as pessoas integrantes deste meio enfrentam em seu

dia à dia.

● Registro fotográfico da atividade
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_________________________________________________________________________

ATIVIDADE 8: Palestra: Engenharia biomédica: como funciona e quem vai me

ajudar?

● Natureza da atividade: Ensino e Pesquisa

● Carga horária de execução da atividade: 1 hora

● Carga horária para preparação da atividade: 4 horas

● Data de início: 10/ 09/ 2019 Data de término: 10/ 09/ 2019

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica

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

Estudantes de Engenharia Biomédica. Público atingido diretamente: aproximadamente

cinquenta pessoas.

● Descrição e justificativa O evento tem como objetivo diminuir a taxa de evasão do

curso de Engenharia Biomédica e fornecer apoio psicológico aos estudantes, por meio da
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explicação de como o curso funciona, quais são as oportunidades oferecidas e mostrar

como funciona a orientação psicológica da UFU.

● Aspectos gerais da atividade O evento teve como objetivo orientar os

ingressantes (do 1º ao 3º período) do curso de Engenharia Biomédica, ministrado pela

Profª Drª Ana Claudia Patrocinio, coordenadora de graduação. Foram discutidos temas

como oportunidades que os discentes podem ter dentro da faculdade, quais são os meios

para conseguir tais oportunidades, quem poderá ajudá-los nessa jornada, saúde mental e

a assistência psicológica que a Universidade oferece.

● Resultados alcançados: A realização desse evento permitiu que os estudantes

obtivessem mais informações sobre a graduação em Engenharia Biomédica e as

oportunidades existentes no mercado de trabalho, incentivando dessa forma, a

permanência dos estudantes no curso.

● Registro fotográfico da atividade



42

_________________________________________________________________________

ATIVIDADE 9: Palestra: Deep Brain Stimulation

● Natureza da atividade: Ensino e Pesquisa

● Carga horária de execução da atividade: 2 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 4 horas

● Data de início: 14/ 11/ 2019 Data de término: 14/ 11/ 2019
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● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica

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

Estudantes e outros, externos à comunidade acadêmica, que queiram saber mais sobre

Estimulação Cerebral Profunda. Público atingido diretamente: aproximadamente sessenta

pessoas.

● Descrição e justificativa O tema em questão é a Estimulação Cerebral Profunda

ou ECP, um tratamento cirúrgico para transtornos neurológicos usando um marcapasso

cerebral que envia impulsos elétricos à determinada parte do encéfalo. Relaciona

conhecimentos adquiridos durante a graduação de Engenharia Biomédica a aplicações

profissionais.

● Aspectos gerais da atividade: O evento teve duração de duas horas e foi

ministrado pelo renomado neurocirurgião, Dr. Gilberto Fonseca, que atua no hospital

Madre Teresa, em Belo Horizonte.

● Resultados alcançados Integração da comunidade acadêmica e informações

sobre uma possível área de atuação do engenheiro biomédico.

● Registro fotográfico da atividade

_________________________________________________________________________
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ATIVIDADE 10: Palestra: Vertigem posicional paroxística benigna

● Natureza da atividade: Ensino e Pesquisa

● Carga horária de execução da atividade: 2 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 4 horas

● Data de início: 13/ 06/ 2019 Data de término: 13/ 06/ 2019

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica

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

Estudantes de graduação da UFU, com ênfase na importância da participação dos alunos

de graduação do curso de fisioterapia, e profissionais atuantes na área da saúde. Público

atingido diretamente: aproximadamente trinta pessoas.

● Descrição e justificativa: Elucidar e disseminar os conhecimentos relativos ao

quadro clínico de vertigem, de extrema relevância por esta ser a doença que mais acomete

a população brasileira atualmente. Além disso, gerar integração entre profissionais e

estudantes e aprimorar os conhecimentos de ambos os lados sobre o quadro clínico de

vertigem.

● Aspectos gerais da atividade O evento discorreu sobre a temática de vertigem

posicional paroxística benigna, voltado para alunos de graduação e profissionais atuantes

nas áreas de engenharia e fisioterapia, com duração de duas horas. Foi ministrado pelo

fisioterapeuta Rodrigo Alves, atuante na Clínica Soma Saúde, especializado em Osteopatia

e Reabilitação Vestibular.

● Resultados alcançados Maior integração entre diferentes profissionais da

comunidade acadêmica e ampliação de seus conhecimentos sobre o quadro clínico de

vertigem.

● Registro fotográfico da atividade

Arte de divulgação da palestra
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___________________________________________________________________
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ATIVIDADE 11: Saúde Mental no Ambiente Universitário

● Natureza da atividade: Extensão e Ação afirmativa.

● Carga horária de execução da atividade: 1 hora e 30 minutos

● Carga horária para preparação da atividade: 2 horas

● Data de início: 19/09/2019 Data de término: 19/09/2019

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica

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

estudantes de graduação da UFU, público externo e profissionais atuantes na área de

psicologia. Público atingido: aproximadamente quinze pessoas.

● Descrição e justificativa: Discutir sobre a importância da prevenção do suicídio

dentro do ambiente universitário e da saúde mental. Elucidar as possíveis causas e

mostrar as formas de poder ajudar o próximo.

● Aspectos gerais da atividade: O evento discorreu acerca da saúde mental dos

estudantes em relação às pressões tanto acadêmicas quanto externas, além disso teve o

objetivo de alertar a população sobre os dilemas enfrentados por pessoas que possuem

problemas relativos a saúde mental e indicar meios para melhorar essa situação. As

atividades desenvolvidas durante o evento pela ministrante teve foco nos problemas

relacionados ao ambiente universitário.

● Resultados alcançados: Foram obtidos formas de poder ajudar o próximo,

melhorar a relação dele com a faculdade e com a comunidade em geral.

● Registro fotográfico da atividade
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_________________________________________________________________________

ATIVIDADE 12: Keep Calm and Do Yoga

● Natureza da atividade: Extensão e Ação afirmativa.

● Carga horária de execução da atividade: 3 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 2 horas

● Data de início: 28/09/2019 Data de término: 28/09/2019

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica

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

Estudantes de graduação da UFU e público externo. Público atingido: aproximadamente

quinze pessoas.

● Descrição e justificativa: Sair da rotina de aulas e provas para poder relaxar e

concentrar nas necessidades do seu corpo e, principalmente, da sua mente. Atividade

promovida no mês de setembro amarelo devido ao foco a prevenção de depressão.

● Aspectos gerais da atividade: Promover uma atividade de integração e lazer a

comunidade acadêmica e externa à UFU, proporcionando benefício da atividade física para

a saúde mental.

● Resultados alcançados: Foram obtidos meios de poder concentrar-se melhor nas

atividades do dia-a-dia, bem como atividades de respiração que ajudam na ansiedade e na

execução de provas.
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● Registro fotográfico da atividade

_________________________________________________________________________
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ATIVIDADE 13: Happy Hour do Simpósio de Engenharia Biomédica

● Natureza da atividade: Coletiva e Integradora

● Carga horária de execução da atividade: 4 horas

● Carga horária para preparação da atividade: 3 horas

● Data de início: 01/10/2019 Data de fim: 01/10/2019

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica

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

de graduação e pós-graduação ingressantes e egressantes em Engenharia Biomédica. O

público foi de aproximadamente 50 pessoas no dia do evento.

● Descrição e justificativa: O evento foi realizado na semana do Simpósio de

Engenharia Biomédica com o objetivo de reunir todos os participantes e estudantes em

uma confraternização.

● Aspectos gerais da atividade: O evento foi realizado em parceria com o Esk Park,

situado perto da Universidade Federal de Uberlândia, e teve a presença de palestrantes e

participantes do Simpósio de Engenharia Biomédica.

● Resultados alcançados: O evento proporcionou aos participantes a interação

entre pessoas de diferentes estados do Brasil e com os palestrantes internacionais. A troca

de experiência foi de suma importância para o sucesso do evento.

● Registro fotográfico da atividade
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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
No ano de 2019 foram realizadas diversas atividades de caráter integrador para o grupo
(confraternizações de fim de período, recepção de novos petianos, churrascos, boliche,
rodízios, etc). Planejamos manter todas elas para o ano de 2020.
14.4 Atividades de formação interna dos petianos
14.5 Processos seletivos de petianos

Ao longo do ano de 2019 foram realizados dois processos seletivos do grupo PET
Engenharia Biomédica, sendo um no primeiro semestre dos dias 11/03 até 08/04 e outro
segundo semestre dos dias 21/10 a 14/11. Todos os resultados e etapas podem ser
observados no site do PET na aba de “comunicados”:
http://www.petengbio.feelt.ufu.br/lista-de-noticias.

14.6 Reuniões administrativas do PET
As reuniões são feitas semanalmente visando atualizar informações que surgem no
decorrer da semana, organizar minicursos, planejar  eventos e projetos, como também,
discutir sobre possíveis atividades a serem realizadas no decorrer do semestre, e que
podem não estar no planejamento.

14.7 Site do grupo
O site do grupo se encontra no seguinte link: http://www.petengbio.feelt.ufu.br/ e é
atualizado regularmente.

14.8 Mural do PET
O mural se encontra no bloco 1E, na Faculdade de Engenharia Elétrica e é atualizado
regularmente com edital do processo seletivo e resultados, além da descrição do grupo e
atividades realizadas durante o semestre.

14.9 Outras

15 PRODUÇÃO ACADÊMICA

Título do trabalho
Tipo

(trabalho completo,
resumo etc)

Autor(es)
petiano(s)

Meio de publicação
e/ou apresentação

(com local e data)

HOOK : Desafio Capitão Gancho Resumo

Anna Karolinna
de Sousa
Machado, Arthur
Henrique
Saraiva de

Apresentado no dia
02/10/19 no IX
Simpósio de
Instrumentação e

http://www.petengbio.feelt.ufu.br/lista-de-noticias
http://www.petengbio.feelt.ufu.br/
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Melo, Bruno
Augusto
Machado Goes,
Carolina Beatriz
Pereira da Silva,
Danillo
Rodrigues da
Silva, Eduardo
Tioma, João
Víctor Oliveira
Mendes,
Kerolayne
Meneses da
Silva, Maria
Luiza Camargos
Borges
Carneiro,
Mariana Morete
Bregantin,
Narrayanni
Isabelly David
Santana e
Renata Moreira
da Costa

Imagens Médicas e
XII Simpósio de
Engenharia
Biomédica

SIPIH: Sistema Integrado de
Prevenção a Infecção Hospitalar Resumo

Arthur
Henrique
Saraiva de
Melo

Apresentado no dia
02/10/19 no IX
Simpósio de
Instrumentação e
Imagens Médicas e
XII Simpósio de
Engenharia
Biomédica

Dispositivo Interativo para
Alfabetização de Crianças com
Deficiência Visual

Resumo

Bruno
Augusto
Machado
Goes

Apresentado no dia
02/10/19 no IX
Simpósio de
Instrumentação e
Imagens Médicas e
XII Simpósio de
Engenharia
Biomédica

UFU Acessível: Desenvolvimento
de um software para auxílio à
locomoção de pessoas com
deficiência física

Resumo

Bruno
Augusto
Machado
Goes

Apresentado no dia
20/02/19 no 2nd
International
Workshop on
Assistive
Technology

Andador de baixo custo para
auxílio à mobilidade de animais
com deficiência física

Resumo

Carolina
Beatriz
Pereira da
Silva e João
Victor
Oliveira
Mendes

Apresentado no dia
02/10/19 no IX
Simpósio de
Instrumentação e
Imagens Médicas e
XII Simpósio de
Engenharia
Biomédica

Desenvolvimento de um sistema
de controle para diluição
automática de desinfetantes

Resumo
Danillo
Rodrigues da
Silva

Apresentado no dia
02/10/19 no IX
Simpósio de
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Instrumentação e
Imagens Médicas e
XII Simpósio de
Engenharia
Biomédica

Estudo sobre gerenciamento de
resíduos de serviço de saúde em
instituições públicas e privadas
da região sul do Brasil

Resumo
Danillo
Rodrigues da
Silva

Apresentado no dia
02/10/19 no IX
Simpósio de
Instrumentação e
Imagens Médicas e
XII Simpósio de
Engenharia
Biomédica

Desenvolvimento de web site
para otimização do processo de
triagem dos pronto-atendimentos

Resumo
Danillo
Rodrigues da
Silva

Apresentado no dia
02/10/19 no IX
Simpósio de
Instrumentação e
Imagens Médicas e
XII Simpósio de
Engenharia
Biomédica

Temporal features estimated from
electromyographic and inertial
signals for the assessment of
bradykinesia in people with
Parkinson's disease

Resumo
Kerolayne
Meneses da
Silva

Apresentado no dia
02/10/19 no IX
Simpósio de
Instrumentação e
Imagens Médicas e
XII Simpósio de
Engenharia
Biomédica

Desenvolvimento de um jogo
sério para obtenção de tempo de
reação como ferramenta para
identificação e tratamento de
doenças neurodegenerativas

Resumo

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

Apresentado no dia
02/10/19 no IX
Simpósio de
Instrumentação e
Imagens Médicas e
XII Simpósio de
Engenharia
Biomédica

Uso de realidade virtual na
reabilitação de pacientes com
lesão medular

Resumo

Maria Luiza
Camargos
Borges
Carneiro

Apresentado no dia
02/10/19 no IX
Simpósio de
Instrumentação e
Imagens Médicas e
XII Simpósio de
Engenharia
Biomédica

O uso do método Bland Altman
para a validação de um algoritmo
de deteção automática de
eventos em sinais de sensores
inerciais

Resumo Millena Gená
Pereira

Publicado na
plataforma Zenodo
no dia 25/09/19
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Utilização de redes neurais
artificiais para determinação de
propriedades ópticas a partir de
medidas de refletância difusa

Resumo
Renata
Moreira da
Costa

Apresentado no dia
02/10/19 no IX
Simpósio de
Instrumentação e
Imagens Médicas e
XII Simpósio de
Engenharia
Biomédica

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

Giovana Saraiva de Melo

A petiana entrou no grupo recentemente e
não fez nenhuma publicação tanto durante
o ano letivo, quanto em sua permanência
no grupo PET.

Letícia Marques Pinho Tiago

A petiana entrou no grupo recentemente e
não fez nenhuma publicação tanto durante
o ano letivo, quanto em sua permanência
no grupo PET.

Eduardo Tioma
A data de início da pesquisa individual foi
posterior a data final de submissão dos
eventos que aceitariam o artigo.

16 APOIO E ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL

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

No geral, o apoio institucional da UFU tem sido ótimo. No entanto, poderia-se melhorar,
evitando alguns problemas enfrentados no decorrer do ano com relação a falta de
disponibilidade de salas ou de anfiteatros, o reduzido apoio dos docentes do curso, a
carência de recursos financeiros e a falta de infraestrutura para a sala do PET.

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 e apontado pontos importantes para a evolução do
grupo.

Local e data:

XXXXX, XX de XXXXX de XXXX
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Tutor(a): XXXXXX


