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1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 

Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Uberlândia  

Pró-Reitora responsável pelo PET na UFU: Profa. Kárem Cristina de Sousa Ribeiro 

Interlocutor do PET na UFU: Prof. Jesiel Cunha 

 
 

2 IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 
 
Grupo: PET Engenharia Biomédica 
Home Page do Grupo: http://www.petengenhariabiomedica.com 
Data da criação do Grupo: Maio/2010 
Natureza do Grupo:  
(   ) Curso específico: ............................................  ( nome do curso) 
(   ) Interdisciplinar: ................................................  (nomes dos cursos)  
( x ) Institucional: Engenharia Biomédica 
 
 

 
3 IDENTIFICAÇÃO DO TUTOR 
 

Nome do tutor: Alcimar Barbosa Soares 

E-mail do tutor: alcimar@ufu.br 

Titulação e área: Doutorado em Engenharia Biomédica  

Data de ingresso do tutor: 01/01/2021 
 
 
 

4 CARACTERÍSTICAS DO GRUPO 
 
Dia e horário das reuniões semanais do grupo: Quarta-feira, 19:20 horas. 
 
Turno do curso em que o PET está sediado: Integral 
 
 
 
 

http://www.petengenhariabiomedica.com/
mailto:alcimar@ufu.br


 

 

5 INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS 
 

Bolsista 
Ingresso na 

IES 

Ingresso 

no PET 

Período 

letivo atual 

CRA do 1º 

sem. letivo 

CRA do 2º 

sem. letivo 

CRA 

acumulado 

Cayo Phellipe Ramalho de 

Oliveira 
Março/2019 Out/2020 5° 84,0 81,9 80,9 

Conrado da Silva e 

Oliveira Neto 
Agosto/2018 Out/2020 6° 87,5 91,0 80,1 

Fabiana Costa e Silva Março/2018 Out/2020 7º 99,4 96,1 91,9 

João Víctor Castro Novais Agosto/2019 Ago/2021 4° 76,8 83,1 78,6 

João Victor Oliveira 

Mendes 
Março/2017 Abril/2019 9º 88,9 79,9 82,2 

Narrayanni Isabelly David 

Santana 
Fev/2016 Junho/2018 10° 81,0 93,5 83,7 

Nathalia Lopes Lima 

Santos 
Agosto/2018 Out/2020 6º 96,2 94,9 90,6 

Priscila Alves Nunes Março/2018 Ago/2021 7º 50,8 62,8 75,2 

Renata Moreira da Costa Agosto/2017 Junho/2018 9° 95,2 85,5 80,6 

Samuel de Oliveira Lino  
Setembro/2

019 
Out/2021 4° 68,2 84,0 80,9 

Thaís Barbosa Caetano 

Souza 
Março/2019 Out/2021 5º 97,9 90,4 92,7 

Não-bolsista 
Ingresso na 

IES 

Ingresso 

no PET 

Período 

letivo atual 

CRA do 1º 

sem. letivo 

CRA do 2º 

sem. letivo 

CRA 

acumulado 

Ana Luiza Inácio Rosa Agosto/2019 Out/2021 4° 79,25 85,36 87,2 

Pedro Faria de Bessa Agosto/2019 Out/2021 4° 74,7 82,9 74,7 

 
 
 
 
 
 



 

 

6 INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS EGRESSOS NO 
PERÍODO 
 

Bolsista 
Ingresso na 

IES 

Ingresso 

no PET 

Mês de 

desligamento 

do PET 

Motivo do desligamento 

Anna Karolinna de Sousa Machado Março/2018 Maio/2019 Outubro/2021 Estágio 

Carolina Beatriz Pereira da Silva Março/2017 Abril/2019 Jan/2022 Estágio 

Danillo Rodrigues da Silva Agosto/2015 
Junho/ 

2018 
Set/2021 

Conclusão de curso e 

trabalho em tempo integral 

Eduardo Tioma Março/2017 
Junho/ 
2018 

Maio/2021 Estágio 

Giovana Saraiva de Melo Agosto/2017 Nov/2019 Set/2021 

Necessidade de se dedicar 

a projetos pessoais em 

tempo integral 

Kerolayne Meneses da Silva Fev/2016 
Junho/ 

2018 
Maio/2021 Conclusão do curso 

Letícia Marques Pinho Tiago Agosto/2017 Nov/2019 Outubro/2021 Estágio 

Millena Gená Pereira Agosto/2018 Nov/2019 Abr/2021 Estágio 
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7 RESUMO DAS ATIVIDADES  
 

 

ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE 
 

Nº Atividade 

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

Público 

Ensino Pesquisa Extensão 
Coletiva e 

Integradora 

Redução 

evasão e/ou 
retenção* 

Ações 
afirmativas 

Outros 

Esperado Presente 

1 
Minicurso de Pré-Cálculo 
Pré-Cálculo 2020-1 

X    X   60 16 

2 

Workshop de R para 

Processamento de Sinais 
Biomédicos 

X    X   30 15 

3 

Roda de Conversa: Os 
desafios do Engenheiro 
Biomédico Empreendedor 

no Brasil. 

  X X X   150 246 

4 

Data Analysis Week - 

Minicurso de Excel e Power 
BI 

X   X X   30 36 

5 PET Integração 2020/1    X    25 16 

 
6 

Recepção dos ingressantes 
da Engenharia Biomédica 
semestre 2020/2 

   X X   25 24 

7 
Minicurso de Pré-Cálculo 
Pré-cálculo 2020-2 

X    X   60 10 

8 
XIII SEB (XIII Simpósio em 
Engenharia Biomédica) 

X X X X    300 604 
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9 
Recepção dos ingressantes 
da Engenharia Biomédica 

semestre 2021/1 

   X X   25 24 

10 
Minicurso de Pré-Cálculo 
Pré-Cálculo 2021-1 

X    X   60 66 

11 
XIX Conferência de Estudos 
em Engenharia Elétrica 

(CEEL)  

X X X X    150 104 

12 
HIV x Aids: A importância de 
se falar sobre  

  X X  X  60 52 

13 
Criação de conteúdo para as 

redes sociais e site do PET 
X X X X X X  15 1517 

14 Compartilhe Vida   X     200 --- 

 

ATIVIDADES REALIZADAS PARCIALMENTE 
 

Nº Atividade 

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

Público 

Ensino Pesquisa Extensão 
Coletiva e 

Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção* 

Ações 

afirmativas 
Outros 

Esperado Presente 

1 PET Assiste  X X     30 --- 

2 PET Papo   X X X X  430 650 

3 
Pesquisa Coletiva - Evasão 

de Estudantes 
 X   X   250  

 

ATIVIDADES NÃO REALIZADAS 
 

Nº Atividade Natureza da atividade - Marque com “X” no(s) campo(s) correspondente(s) Público 
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Ensino Pesquisa Extensão 
Coletiva e 

Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção* 

Ações 
afirmativas 

Outros 

1 
Live do Mês do Orgulho 
LGBTQ+ 

  X X  X  150 

2 
Ciclo de Palestras de 

Engenharia Biomédica 
X  X X X   150 

3 
Palestra - Mês do Setembro 

Amarelo 
  X X  X  60 

4 
Mesa Redonda - Outubro 

Rosa 
  X X    60 

5 Vem pra UFU   X X    150 

6 
Espaço Cultural - 

Consciência Negra 
  X X  X  60 

7 Aplicativo Compartilhe Vida  X X     --- 

8 Desenvolve PET  X     X 250 

9 De Férias com o PET     X    30 

10 
Mostra Acadêmica de 
Engenharia Biomédica 
(MAEB)  

 X X X X   70 

11 Interação com o PET   X X    150 

 

ATIVIDADES REALIZADAS, QUE NÃO HAVIAM SIDO PLANEJADAS 

 

Nº Nome da atividade 

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

Público 
Ensino Pesquisa Extensão 

Coletiva e 
Integradora 

Ações 
afirmativas 

Outros 
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Redução 
evasão e/ou 

retenção* 
Esperado Presente 

1 PET Intercâmbio 2020/1    X    26 26 

2 
Palestra: Qualidade em 
Engenharia Clínica 

X       150 114 

3 Live: O que é MAO3D? X  X     150 156 

4 
Live: A Necessidade da 
Restauração Sensorial para 
Amputados 

X  X     150 128 

5 

Live: Redes Corporais sem 

fio para Monitoramento de 
Sinais Biomédicos 

X  X     150 122 

6 PET Integração 2020/2    X    25 14 

7 
Workshop Inglês - Básico ao 
intermediário 

X   X    70 25 

8 
PET Indica - Mês da 
Consciência Negra 

  X X  X  350 43 

9 PET Intercâmbio 2021/1    X    26 24 

 
 

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 de 
término ou 
previsão 

0091/2019 
Anna Karolinna de Sousa 

Machado 

Fernando Pasquini 
Santos 

Identificação e localização 
de ativos hospitalares por 

Sim 08/2021 07/2022 
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meio de leitura de QR 
Code 

0091/2019 
Carolina Beatriz Pereira da 

Silva 

Fernando Pasquini 
Santos 

Identificação e localização 
de ativos hospitalares por 

meio de leitura de QR 
Code 

Sim 08/2021 07/2022 

00243/2020 
Cayo Phellipe Ramalho de 

Oliveira 
Felipe Alves da Louza 

Grupos de sufixos e o 
vetor de LCP em tempo 

linear 
Sim 01/01/2021 01/07/2022 

0176/2021 
Conrado da Silva e Oliveira 

Neto 
Alexandre Cardoso 

Realidade virtual e 
aumentada na 

reabilitação de membros 
superiores em pessoas 
com pouca mobilidade 

Sim 30/11/2021 30/11/2022 

0206/2020 Fabiana Costa e Silva 
Márcia Mayumi Omi 
Simbara 

Projeto de biorreator para 
engenharia tecidual de 

valvas cardíacas 
Sim 11/2020 11/2021 

0027/2020 Giovana Saraiva de Melo 
Márcia Mayumi Omi 
Simbara 

Próteses para Artroplastia 
Total de Quadril: mercado 
brasileiro e sua inserção 

no contexto mundial 

Sim 03/2020 09/2021 

 João Victor Castro Novais 
Diego Merigue da 
Cunha 

Avaliação da radiação 

espalhada em 

mamografia digital usando 

simulações Monte Carlo 

 

Não 08/2021 10/2022 
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0092/2019 João Victor Oliveira Mendes 
Fernando Pasquini 
Santos 

Identificação e localização 
de ativos hospitalares por 

meio de leitura de QR 
Code 

Sim 08/2021 07/2022 

00193/2020 Kerolayne Meneses da Silva 
Adriano de Oliveira 
Andrade 

Processamento de sinais 
eletromiográficos para a 

caracterização da 
Bradicinesia 

Parnkinsoniana 

Sim 03/2019 03/2021 

0193/2020 Letícia Marques Pinho Tiago 
Edgard Afonso 
Lamounier 

Análise de Quatérnios no 
Uso de Sensores Inerciais 

para Detecção de 
Movimentos na 

Reabilitação de Membros 
Superiores 

Sim 06/2020 08/2021 

00133/2020 
Millena Gená 

Pereira 

Alcimar Barbosa 
Soares  

Modelo neuromórfico-
fotônico para 

implementação de 
feedback tátil em próteses 

de membros superiores 

Sim 07/2020 07/2021 

00257/2021 
Narrayanni Isabelly David 

Santana 

Selma Terezinha 
Milagre 

A implantação de um 
serviço de Engenharia 

Clínica em um EAS 
Sim 03/2021 03/2022 

0207/2020 Nathalia Lopes Lima Santos 
Márcia Mayumi Omi 
Simbara 

Estudo sobre condições 
de cultura celular na 

engenharia tecidual de 
valvas cardíacas 

Sim 11/2020 11/2021 

 Pedro Faria de Bessa 
Alcimar Barbosa 
Soares  

Plataforma para aquisição 
e testagem de data 

Não 01/22 01/23 
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derivada de sensor para 
feedback tátil 

181/2021 Priscila Alves Nunes 

Alexandre Cardoso; 
Leandro Resende 
Matiolli 

Realidade virtual e 
aumentada associada 
com reabilitação de 
membros superiores 

Sim 12/2021 12/2022 

0010/2020 Renata Moreira da Costa 
Márcia Mayumi Omi 
Simbara 

Principais eventos 
adversos relacionados à 

confiabilidade e avaliação 
metrológica de 
equipamentos 
eletromédicos. 

Sim 08/2021 08/2022 

 Samuel de Oliveira Lino 
Sérgio Ricardo de 
Jesus Oliveira 

Desenvolvimento de um 
sistema para 

eletroestimulação da pele 
Não   

210/2022 
Thaís Barbosa Caetano 

Souza 

Márcia Mayumi Omi 
Simbara; Ronny 
Calixto Carbonari 

Processamento e 
incorporação de imagens 

de microCT de 
arcabouços poliméricos 

em simulações numéricas 
para avaliação biológica 
na engenharia tecidual 

Sim 01/2022 12/2022 

 
*A petiana Ana Luiza Inácio Rosa ainda não iniciou sua pesquisa individual.  A mesma ingressou recentemente no PET, mas encontra-se afastada por 

licença médica. 
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9 CONTEXTO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Durante o ano de 2021, o PET programou e desenvolveu um grande número de 

atividades remotas envolvendo ensino, pesquisa e extensão, conforme destacado 

no item 7, sob a tutoria oficial do Prof. Alcimar Barbosa Soares. Devido à COVID-19, 

não houve a realização de atividades presenciais, mas as plataformas utilizadas pelo 

grupo (Teams, Discord, StreamYard e Even3) ofereceram o suporte necessário para 

a continuidade dos projetos e eventos.  

10 ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE 

 

ATIVIDADE 1: Minicurso de Pré-Cálculo 2020-1 

 

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

● Carga horária de execução da atividade: 15 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas 

● Data de início: 08/03/2021            Data de fim: 11/03/2021 

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica 

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

atividade tem como público alvo os alunos ingressantes nos cursos de engenharia, com foco 

maior nos ingressantes do curso de Engenharia Biomédica. O minicurso teve 43 inscritos e 

a média de participantes por dia foi de 16 alunos. 

 

● Descrição e justificativa: O evento teve duração de quatro dias, no primeiro abordamos 

o tema de inequações, no segundo dia o tema de trigonometria, no terceiro dia o tema de 

funções e no último dia introdução a limites. Esta foi uma atividade de ensino e de caráter 

coletivo. O ensino é realizado por meio da explicação dos assuntos do pré-cálculo e da 

resolução de exercícios e dúvidas, e ela teve caráter coletivo pois ocorreu de forma síncrona 

e com a participação de diversos alunos. 
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A atividade se faz necessária e oportuna já que um grande problema nos cursos de 

engenharia é a alta taxa de reprovação nas disciplinas iniciais que envolvem conteúdos de 

matemática básica, tais como Funções de Variáveis Reais I, Geometria Analítica e Álgebra 

Linear. Assim, o minicurso visa cobrir os principais conteúdos matemáticos que são 

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

integrantes do grupo PET Engenharia Biomédica envolvidos têm a oportunidade de 

aprimorar sua oratória, didática e ganhar mais confiança para falar em público, uma vez que 

são os petianos que ministram as aulas.  

● Aspectos gerais da atividade: O evento foi feito no período noturno, das 19h às 21h e 

de forma on-line, por meio da plataforma Teams, devido à pandemia. Após o feedback o 

grupo PET constatou que nas próximas edições será melhor divulgar o evento com duração 

de 2h, em vez de 1h30 como foi feito. O tempo excedido foi devido ao esclarecimento de 

dúvidas e resolução de exercícios, o que foi um ponto positivo descrito pelos participantes, 

mas que teve como consequência o atraso na finalização do minicurso. 

● Resultados alcançados: A atividade foi bem sucedida de forma geral, ao recebermos 

as respostas das avaliações feitas pelos participantes pudemos perceber um alto nível de 

satisfação.  
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● Registro fotográfico da atividade: 

 

Figura 1: Exercícios do primeiro dia de minicurso. 

 

Figura 2: Resolução do desafio proposto no primeiro dia de minicurso. 
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Figura 3: Apresentação inicial do terceiro dia de minicurso. 

 

Figura 4: Terceiro dia de minicurso. 

 

ATIVIDADE 2: Workshop de R para Processamento de Sinais Biomédicos 

 

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

● Carga horária de execução da atividade: 3 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas 

● Data de início: 29/03/2021             Data de fim: 29/03/2021  

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica 

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

atividade teve como público alvo os alunos de graduação ingressantes principalmente em 

Engenharia Biomédica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, Engenharia de 
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Controle e Automação e Engenharia de Eletrônica e Telecomunicações. O workshop contou 

com a participação de 15 pessoas. 

● Descrição e justificativa: O evento ocorreu no começo do primeiro semestre 2020/1 e 

foram abordados os seguintes assuntos: conhecendo a interface do RStudio; instalação e 

carregamento de bibliotecas; calculando expressões matemáticas; classes básicas do R; 

manipulação de variáveis; controle de fluxo; criando funções; plotando gráficos; gerando um 

sinal sintético; manipulando dados; análise estatística e escrita de relatórios no R Markdown.  

Essa é uma atividade de ensino e de caráter coletivo. O ensino é realizado por meio da 

ambientação dos participantes com a interface do RStudio e, também, pela escrita detalhada 

de códigos e de exemplos na linguagem R. Além disso, ela é classificada como de caráter 

coletivo, pois ocorreu de forma síncrona e com a interação de diversos alunos.  

Dessa forma, a atividade se faz necessária devido a grande dificuldade enfrentada pelos 

alunos de engenharia em disciplinas que envolvam linguagens de programação. Assim, o 

workshop tem como propósito orientar e ajudar no desenvolvimento do raciocínio lógico dos 

alunos, além de auxiliá-los no decorrer da disciplina de Processamento de Sinais Biomédicos 

do curso em Engenharia Biomédica. Com o desenvolvimento do workshop, os integrantes 

do grupo PET Engenharia Biomédica podem aperfeiçoar a habilidade de programação, de 

repassar conteúdo e de falar em público, pois toda a atividade é idealizada e ministrada 

pelos petianos.   

● Aspectos gerais da atividade: A atividade ocorreu durante o período noturno, das 19h 

às 22h, com intervalo para descanso de 10 min, e de forma on-line, por meio da plataforma 

Teams, devido à pandemia.  

● Resultados alcançados: A atividade foi bem sucedida de forma geral e teve um alto 

nível de satisfação, conforme as respostas das avaliações feitas pelos participantes. Porém, 

por se tratar de uma atividade com um foco muito específico, ficou decidido entre os 

integrantes do grupo substituí-la por um minicurso/workshop mais abrangente, como o de 

Python, por exemplo. 
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● Registro fotográfico da atividade:  

 

 Figura 5: Slide de apresentação do workshop. 
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ATIVIDADE 3: Roda de Conversa: Os desafios do Engenheiro Biomédico 

Empreendedor no Brasil 

 

● Natureza da atividade: Extensão, Coletiva e integradora, Redução evasão e/ou 

retenção 

● Carga horária de execução da atividade: 2 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas 

● Data de início: 28/04/2021             Data de fim: 28/04/2021 

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica 

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

atividade teve como público alvo os alunos de graduação da UFU, estendendo-se também 

a estudantes de graduação de outras instituições de ensino e a comunidade. Foram 42 

pessoas participantes formalizadas e 246 pessoas que visualizaram na plataforma. 

 

● Descrição e justificativa: O objetivo da atividade foi repassar aos estudantes um 

conhecimento o qual pessoas que já estão trabalhando na área de empreendedorismo 

podem fornecer pela experiência adquirida. O evento contou com a participação de quatro 

pessoas da área do empreendedorismo, sendo três delas alunos de graduação e uma de 

mestrado. Cada palestrante fez um relato sobre sua experiência no empreendedorismo e, 

após, houve interação de todos sobre diversos temas relacionados. Com o auxílio de um 

mediador do PET, foram feitas perguntas realizadas pelos estudantes para os palestrantes, 

sanando dúvidas e curiosidades.  Esta atividade teve como maior objetivo despertar o 

interesse dos alunos para o empreendedorismo, que é pouco explorado em sala de aula 

durante a graduação, além de proporcionar conhecimento para pessoas que também 

possuam interesse nesta área. Esta foi uma atividade de extensão e de caráter coletivo. 

● Aspectos gerais da atividade: O evento foi realizado no período noturno, das 19h às 

20:30h e de forma on-line, por meio da plataforma YouTube. A partir das 18:30 os petianos 

organizaram junto aos palestrantes o início do evento. 
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● Resultados alcançados: A atividade foi muito bem sucedida, com bastante aderência 

pelos participantes e teve um alto nível de satisfação, conforme as respostas das avaliações 

feitas pelos participantes. Durante o evento houve também interação direta do público, por 

meio de um chat disponível no site da plataforma: https://youtu.be/hjXr-SX-ilI. 

 

 

 

 

https://youtu.be/hjXr-SX-ilI
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● Registro fotográfico da atividade: 

 
 

Figura 6: Roda de conversa sobre Empreendedorismo na Engenharia Biomédica. 

 

 

Figura 7: Arte de divulgação da roda de conversa no Instagram. 
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Figura 8: Arte para divulgação da roda de conversa no YouTube. 

 

ATIVIDADE 4: Data Analysis Week: Minicurso de Excel e Power BI 

 

● Natureza da atividade: Ensino, Coletiva e integradora, e Redução de evasão e/ou 

retenção. 

● Carga horária de execução da atividade: 15 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 30 horas 

● Data de início: 10/05/2021             Data de fim: 13/05/2021 

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

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

atividade teve como público alvo os alunos de graduação da UFU, estendendo-se também 

a estudantes de graduação de outras instituições de ensino e a comunidade. Ao todo 

recebemos 70 inscrições e a média de participantes por dia foi de 36. Segue abaixo o gráfico 

com os dados da porcentagem de inscritos docentes, discentes ou comunidade externa. 

 

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

possíveis projetos e complementam a graduação dos estudantes. O software possui 
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recursos diversos de organização, tratamento estatístico, apresentação de dados em forma 

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

curso. Neste ano, o PET Engenharia Biomédica trouxe como complemento o Power BI, uma 

ferramenta de business intelligence, que vem sendo usada por grandes empresas para 

análise de indicadores de desempenho e elaboração de relatórios atraentes. O PET 

Engenharia Biomédica ofertou o minicurso visto a importância dessas ferramentas hoje e a 

exigência de algumas empresas em saber utilizá-las. A Data Analysis Week foi dividida em 

4 dias de conteúdo. O primeiro dia foi voltado para a apresentação da visão geral do Excel 

e a introdução a funções e gráficos. No segundo dia o petiano Danillo ensinou a analisar 

dados e criar dashboard, e no terceiro apresentou a visão geral de macros e VBA. O último 

dia contemplou a visão geral do Power BI e a elaboração de um dashboard de vendas.  

● Aspectos gerais da atividade: O evento foi realizado de segunda a quinta, no período 

noturno, das 19h às 21:30h, de forma on-line, por meio da plataforma Microsoft Teams. 

● Resultados alcançados: A atividade foi muito bem sucedida, com bastante aderência 

pelos participantes e um alto nível de satisfação, conforme as respostas das avaliações 

feitas pelos participantes. 
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● Registro fotográfico da atividade: 

 

Figura 9: Data Analysis Week - Dia 1. 
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Figura 10: Data Analysis Week - Dia 2. 

 

 

Figura 11: Data Analysis Week - Dia 3. 
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Figura 12: Data Analysis Week - Dia 4. 

 

 

 

Figura 13: Arte de divulgação do evento nas redes sociais. 

 

ATIVIDADE 5: PET Integração 2020/1 

 

● Natureza da atividade: Coletiva e integradora 

● Carga horária de execução da atividade: 2 horas 
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● Carga horária para preparação da atividade: 1 hora 

● Data de início: 15/05/2021            Data de fim: 15/05/2021 

● Promotor(es) da atividade: Comissão do INTERPET 

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

alvo qualitativo foram os petianos integrantes dos grupos PETs participantes. A atividade 

contou com a participação de 16 pessoas. 

● Descrição e justificativa:  A coordenação do INTERPET realiza semestralmente um 

sorteio com todos os grupos envolvidos para que eles consigam através de atividades se 

conhecerem melhor e formar parcerias. A partir deste sorteio são formadas duplas e estas 

ficam responsáveis por escolherem atividades que visem promover um momento de lazer e 

descontração. O PET Engenharia Biomédica foi sorteado com o PET Estatística. Os grupos 

se reuniram na plataforma Discord e durante 2 horas conversaram sobre diversos assuntos, 

dentre eles a rotina antes da pandemia como petianos e estudantes do curso, bem como a 

adaptação durante a quarentena e o período de aulas remotas. A atividade foi muito 

enriquecedora. 

● Aspectos gerais da atividade:  Através da atividade o PET Engenharia Biomédica pôde 

conhecer mais sobre as experiências e atividades do PET Estatística no período remoto. A 

integração ocorreu de maneira online, por meio da plataforma Discord, no sábado às 16h, 

em que os participantes de ambos os PETs permaneceram com a câmera e o microfone 

ligados, visando maior interação. Além disso, foram propostas algumas gincanas com 

perguntas e respostas a respeito da vivência no PET e na Universidade. 

● Resultados alcançados: Todos os membros do PET Engenharia Biomédica 

participaram e, apesar de nem todos os petianos do PET Estatística terem conseguido 

comparecer, foi possível alcançar o objetivo da atividade com aqueles que estavam 

presentes. Ocorreu uma integração satisfatória entre ambos os grupos e, a partir da 

atividade, foi possível conhecer melhor tanto os petianos do nosso próprio PET como os do 

PET Estatística através de dinâmicas de perguntas e respostas a respeito de questões como 

quarentena, faculdade, experiências no PET, etc. 
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● Registro fotográfico da atividade: 

 

 

Figura 14: Integração com o PET Estatística. 

 

ATIVIDADE 6: Recepção dos ingressantes da Engenharia Biomédica semestre 

2020/2 

 

● Natureza da atividade: Coletivo e integradora, Redução da evasão e/ou retenção 

● Carga horária de execução da atividade: 6 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 8 horas 

● Data de início: 09/07/2021             Data de fim: 16/07/2021 

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica 

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

os alunos ingressantes em Engenharia Biomédica no período letivo referente ao semestre 

de 2020/2. Atingiu-se diretamente 24 ingressantes. 

● Descrição e justificativa: A recepção dos ingressantes é essencial para orientar os 

novos alunos da universidade, além de oferecer a eles um apoio por parte do PET e do resto 

do corpo discente. Como a previsão é de que os períodos letivos sejam ofertados de forma 

remota, acredita-se haver uma necessidade ainda maior de se aproximar dos estudantes, 

visto que eles encontrarão barreiras para socializar entre si, conhecer as diversas 

oportunidades na universidade e podem, como consequência da situação, se sentirem 

desmotivados em relação ao curso. Dessa forma, planejou-se realizar uma série de 

encontros online ao longo da primeira semana de cada período, para socializar, integrar e 

estabelecer uma aproximação do PET com os alunos e dos alunos com seus colegas de 
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classe e veteranos. A comissão também elaborou um formulário para auxiliar na pesquisa 

de evasão em andamento pelo PET. A recepção aconteceu na primeira semana do semestre 

letivo, iniciando-se com uma atividade na semana anterior, para que os ingressantes 

conhecessem melhor o PET e seus integrantes, por meio de bate papo e jogos. A figura 16 

exibe o cronograma organizado pela comissão para melhor execução da atividade. 

● Aspectos gerais da atividade: O evento foi feito durante a tarde, pelo Google Meet, 

remotamente, em virtude da pandemia. Pelo cronograma, foi feito primeiramente o de Férias 

com o PET, com a participação de 12 ingressantes e todos os petianos. A atividade 

aconteceu no dia 09/07, teve duração de 2 horas e consistia em fazer um bate papo com os 

alunos, apresentar a atual coordenadora do curso, e promover um momento de interação e 

lazer através do jogo Gartic Phone. A segunda atividade também teve duração de 2 horas e 

aconteceu no dia 12/07, teve como foco a apresentação geral da UFU com um tour pelo 

curso, pela universidade e pelos projetos desenvolvidos academicamente e que podem 

contribuir positivamente para o crescimento tanto profissional quanto pessoal dos 

estudantes. Apesar da pandemia, foi possível através de uma videochamada mostrar aos 

ingressantes as principais áreas da UFU onde iriam frequentar presencialmente. A terceira 

atividade aconteceu no dia 13/07 com duração de 1 hora e meia, consistindo em um bate 

papo em que petianos relataram suas experiências acadêmicas, projetos realizados e área 

de atuação. Nesta atividade, também foi feito o apadrinhamento entre veteranos e 

ingressantes, para que houvesse uma troca maior de vivências além de esclarecimento de 

dúvidas.  

● Resultados alcançados: Houve integração dos alunos entre si e aproximação com o 

grupo PET, uma vez que contou-se com uma grande participação dos calouros que 

interagiram bem durante a atividade, superando as expectativas do grupo. 

● Registro fotográfico da atividade: 

 

Figura 15: Arte para divulgação. 
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Figura 16: Cronograma das atividades propostas. 

 

Figura 17: Página inicial da apresentação. 

 

Figura 18: Tópicos da apresentação. 
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ATIVIDADE 7: Minicurso de Pré-Cálculo 2020-2 

 

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

● Carga horária de execução da atividade: 15 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas 

● Data de início: 26/07/2021             Data de fim: 30/07/2021 

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica 

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

atividade tem como público alvo os alunos ingressantes nos cursos de engenharia, com foco 

maior nos ingressantes do curso de Engenharia Biomédica. O minicurso teve 30 inscritos e 

a média de participantes por dia foi de 10 alunos. 

 

● Descrição e justificativa: O evento teve duração de cinco dias, no primeiro abordamos 

o tema de inequações, no segundo dia o tema de trigonometria, no terceiro dia o tema de 

funções e nos últimos dois dias foi abordado introdução a limites e continuidade. Esta foi 

uma atividade de ensino e de caráter coletivo. O ensino é realizado por meio da explicação 

dos assuntos do pré-cálculo e da resolução de exercícios e dúvidas, e ela teve caráter 

coletivo pois ocorreu de forma síncrona e com a participação de diversos alunos. A atividade 

se faz necessária e oportuna pois um grande problema nos cursos de engenharia é a alta 

taxa de reprovação nas disciplinas iniciais que envolvem conteúdos de matemática básica, 

tais como Cálculo Diferencial e Integral I, Geometria Analítica e Álgebra Linear. Assim, o 

minicurso visa cobrir os principais conteúdos matemáticos que são fundamentais para o 

sucesso em tais disciplinas. Com o oferecimento deste curso os integrantes do grupo PET 

Engenharia Biomédica envolvidos têm a oportunidade de aprimorar sua oratória, didática e 

ganhar mais confiança para falar em público, uma vez que são os petianos que ministram 

as aulas.  

● Aspectos gerais da atividade: O evento foi feito no período noturno, das 19h às 21h e 

de forma on-line, por meio da plataforma Teams. Após o feedback o grupo PET constatou 
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que nas próximas edições far-se-á necessário uma melhor divulgação do evento para outros 

cursos e instituições. O tempo excedido foi devido ao esclarecimento de dúvidas e resolução 

de exercícios, o que foi um ponto positivo descrito pelos participantes, mas que teve como 

consequência o atraso na finalização do minicurso. 

● Resultados alcançados: A atividade foi bem sucedida de forma geral, ao recebermos 

as respostas das avaliações feitas pelos participantes pudemos perceber um bom nível de 

satisfação.  

 

 

 

● Registro fotográfico da atividade: Não foi feito registro fotográfico dessa atividade. 

 

ATIVIDADE 8: XIII SEB (XIII Simpósio em Engenharia Biomédica) 

 

● Natureza da atividade: Ensino, Pesquisa, Extensão, Coletiva e integradora 

● Carga horária de execução da atividade:  25 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 75 horas 
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● Data de início: 13/09/2021             Data de fim: 15/09/2021 

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica 

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

Comunidade acadêmica da Engenharia Biomédica e de áreas correlatas ao evento como 

Física, Física Médica, Fisioterapia, Educação Física, Engenharia da Computação, entre 

outros. No evento houve a presença de alunos da graduação e da pós-graduação de 

diversas IES, como UFU, UFRJ, UFPE, UFABC, PUC, UFSC, UCM e UNIFESP, além de 

estudantes do ensino médio. No total, houveram 875 inscritos e 604 participantes nas 

atividades em geral. 

● Descrição e justificativa: Nas primeiras edições do SEB, a graduação em 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 pesquisas sendo 

desenvolvidas constantemente nessa área, este evento se faz necessário para que esses 

conhecimentos sejam divulgados para a população, indo além dos muros acadêmicos. Além 

disso, visa também mostrar os diversos ramos da Engenharia Biomédica para os estudantes, 

pois muitos desses conteúdos não são vistos em sala de aula, e os colocam em contato com 

a atuação prática do Engenheiro Biomédico, por meio da participação de empresas atuantes 

no mercado de trabalho. O evento também objetiva motivar a criação e integração de 

projetos de pesquisa multicêntricos, interdisciplinares e multidisciplinares em nossa 

instituição, no estado de Minas Gerais, e sobretudo em escala nacional, além de promover 

a interação entre estudantes de graduação e pós-graduação com empresas e pesquisadores 

que atuam na área de Engenharia Biomédica. 

O SEB teve em sua XIII edição a realização no formato online, devido ao contexto da 

pandemia do COVID-19, com um público estimado de 600 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 três dias 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, financiado por entidades de fomento e que 

contou com palestras, apresentação de artigos científicos, minicursos e um painel. 

 

Cronograma de Execução do Evento: 

 

Segunda-feira 13/09/2021 

08:30 - 09:00 - Cerimônia de Abertura 

09:00 - 10:30 - Palestra de Abertura: A Engenharia Biomédica frente aos desafios atuais 
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10:30 - 12:00 - Palestra: Neuroengineering Related to Sensitive Prostheses 

13:30 - 14:30 - Sessão de Apresentação de Pôsteres 1 

14:30 - 17:00 - Minicurso: Células-Tronco e Bioengenharia Tecidual 

14:30 - 17:00 - Minicurso: Genética e Engenharia Biomédica 

 

Terça-feira 14/09/2021 

08:30 - 09:30 - Sessão de Apresentação Oral 1 - Formação, Treinamento e Suporte 

Científico 

08:30 - 09:30 - Sessão de Apresentação Oral 2 - Bioengenharia 

08:30 - 09:30 - Sessão de Apresentação Oral 3 - Neuroengenharia 

09:30 - 10:30 - Sessão de Apresentação Oral 4 - Imagens Médicas e Física Médica 

09:30 - 10:30 - Sessão de Apresentação Oral 5 - Processamento de Sinais Biomédicos 

09:30 - 10:30 - Sessão de Apresentação Oral 6 - Dispositivos Biomédicos e Instrumentação 

10:30 - 12:00 - Palestra: Próximos Avanços em Imagens Médicas 

13:30 - 15:00 - Palestra: Social Robots in Healthcare 

15:00 - 17:30 - Minicurso: A ICM na Neuroengenharia e na Inovação 

 

Quarta-feira 14/09/2021 

08:30 - 09:30 - Sessão de Apresentação Oral 7 - Reabilitação e Tecnologias Assistivas 

08:30 - 09:30 - Sessão de Apresentação Oral 8 - Engenharia Biomédica x COVID-19 

08:30 - 09:30 - Sessão de Apresentação Oral 9 - Biomecânica e Robótica Biomédica 

09:30 - 10:30 - Sessão de Apresentação Oral 10 - Neuroengenharia 

09:30 - 10:30 - Sessão de Apresentação Oral 11 - Imagens Médicas e Física Médica 

09:30 - 10:30 - Sessão de Apresentação Oral 12 - Engenharia Clínica, ATS e Telemedicina 

10:30 - 12:00 - Painel sobre Empreendedorismo 

10:30 - 12:00 - Sessão de Apresentação de Pôsteres 2 

13:30 - 15:00 - Palestra: O Engenheiro Biomédico como Perito em Casos de Medicina 4.0 

15:00 - 16:00 - Sessão de Apresentação de Pôsteres 3 

16:00 - 17:30 - Palestra: Coração Artificial e Hemocompatibilidade 

17:30 - 18:30 - Sessão de Encerramento 

● Aspectos gerais da atividade: Como em nenhuma outra edição o evento foi realizado 

na modalidade online, esse era o principal desafio da comissão organizadora. Após muitas 

análises, ficou-se decidido que seria o Even3 a plataforma principal, pois ele permite a 

criação de um site próprio pro evento, a realização das inscrições e da reprodução das 

atividades, além desses serviços não serem cobrados. Em conjunto, foi utilizado o 

StreamYard nas transmissões ao vivo, de forma que ficasse mais profissional e sem erros. 

A fim de alcançar a maior quantidade de público, foi realizado uma estratégia de marketing 
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e divulgação do evento, contando com publicações nas redes sociais e também com  contato 

com os docentes dos cursos de Engenharia Biomédica no Brasil. Para a escolha dos temas 

abordados, foi realizada uma pesquisa com o público que acompanha o PET nas redes 

sociais, além da massiva contribuição dos petianos que compunham a comissão 

organizadora. O evento conteve uma Cerimônia de Abertura, contado com a participação do 

reitor da Universidade, 6 palestras (sendo duas delas com palestrantes internacionais), 3 

minicursos, um painel sobre empreendedorismo, 48 sessões de apresentações de trabalhos 

na modalidade oral e 37 na modalidade de pôster. Como novidade, nesta edição foi criado 

o Prêmio SEB 2021, no qual elegeu-se os 3 melhores artigos, separando-os nas categorias 

de Melhor Trabalho de Pesquisa em Graduação e Melhor Trabalho de Pesquisa em Pós-

Graduação. Os votantes eram constituídos por componentes da comissão científica. A 

divulgação do prêmio foi realizada na Cerimônia de Encerramento.  

● Resultados alcançados: O evento teve a participação de um público recorde quando 

comparado às edições anteriores. Como mencionado, foram 875 inscrições e 604 

participantes nas atividades em geral. Acredita-se que muito disso se deve ao planejamento 

estratégico de divulgação e marketing do evento que foi empregado, de forma que será 

utilizado nas próximas edições devido ao seu saldo positivo. Foi solicitado aos inscritos que 

preenchessem um formulário de feedback para sabermos a opinião deles sobre o simpósio. 

Tópicos como organização do evento, plataforma utilizada, qualidade das palestras, dos 

trabalhos e minicursos foram abordados no questionário disponibilizado. O formulário ainda 

contou com um espaço para comentários, sugestões e críticas. De forma geral, o XIII SEB 

teve um feedback muito positivo, como mostrado nos gráficos abaixo. As plataformas de 

transmissão também se mostraram uma boa escolha, visto que não apresentaram 

problemas e funcionaram de acordo com o esperado, e os participantes não relataram 

problemas em acessá-las durante as atividades. 
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● Registro fotográfico da atividade: 

 

 

Figura 19: Imagem de divulgação XIII SEB no Instagram. 
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Figura 20: Minicurso de Genética e Engenharia Biomédica. 

 

 

Figura 21: Palestra “Neuroengineering Related to Sensitive Prostheses”. 

 

 

ATIVIDADE 9: Recepção dos ingressantes da Engenharia Biomédica 2021/1 

 

● Natureza da atividade: Coletivo e integrador, Redução da evasão e/ou retenção 

● Carga horária de execução da atividade: 6 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 12 horas 

● Data de início: 29/11/2021     Data de fim: 01/12/2021 

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

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

alunos ingressantes em Engenharia Biomédica no período letivo referente ao semestre de 

2021/1. Atingiu-se diretamente 24 ingressantes. 

● Descrição e justificativa: O ingresso na universidade é sempre uma experiência nova e 

confusa. Devido a isso, o PET Engenharia Biomédica se propôs realizar a recepção de novos 

ingressantes, especificamente, para alunos da Engenharia Biomédica, uma vez que trata-se 

de um curso extremamente multidisciplinar e com características que o diferencia das 
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demais engenharias, como aulas em campi diferentes, matérias da área da saúde e outras 

peculiaridades. Com a previsão de que o período letivo será ofertado de forma remota, 

acredita-se haver uma necessidade ainda maior de se aproximar dos estudantes, visto que 

eles encontrarão barreiras para socializar entre si, conhecer as diversas oportunidades na 

universidade e podem, como consequência da situação, se sentir desmotivados em relação 

ao curso.  

A recepção aconteceu na primeira semana do semestre letivo, visando que os ingressantes 

conhecessem melhor o PET e seus integrantes, seus veteranos “padrinhos”, os auxílios 

estudantis disponíveis, as instalações da UFU, bem como seus laboratórios e possíveis 

oportunidades de socialização e vivência. Ocorreram bate-papos, depoimentos, dinâmicas 

e apresentações. A figura 22 exibe o cronograma organizado pela comissão para melhor 

execução da atividade. 

● Aspectos gerais da atividade: O evento foi realizado no início da noite, com início 

programado para às 17h em todos os dias, por meio da plataforma Microsoft Teams, de 

forma remota devido ao cenário de pandemia. Seguindo o cronograma discutido e proposto 

pelos membros da comissão, realizou-se no primeiro dia, com duração de 2h, uma 

apresentação geral sobre a UFU e demais informações, como blocos de aulas, laboratórios 

e restaurante universitário, bem como locais de interação social e localidades sugeridas para 

residir; para mostrar aos ingressantes as principais áreas da UFU onde iriam frequentar 

presencialmente. Já a atividade do segundo dia ocorreu em 30 de novembro e teve duração 

de 2h. Esse dia ficou marcado por apresentações de todas as atividades e laboratórios 

específicos para a Engenharia Biomédica, e também outras entidades que não eram 

voltadas para o curso apresentaram suas ações e pretensões voltadas para a área. Por fim, 

o último dia do evento ocorreu no dia 01/12, durou cerca de 2h e teve como foco uma 

interação entre veteranos e calouros, uma vez que foi o dia do “apadrinhamento” para que 

houvesse uma troca maior de vivências além de esclarecimento de dúvidas. 

● Resultados alcançados: Houve integração dos alunos entre si e aproximação com o 

grupo PET, tendo em vista que os calouros interagiram bem durante as atividades propostas, 

superou-se as expectativas do grupo. Foram repassadas dicas, indicações, localidades e 

experiências vivenciadas por graduandos no curso de Engenharia Biomédica. Cada 

ingressante no curso de Engenharia Biomédica foi apadrinhado por um veterano. 
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● Registro fotográfico da atividade: 

 

Figura 22: Arte de divulgação com cronograma de atividades. 

 

Figura 23: Conversa com os novos ingressantes. 
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Figura 24: Apresentação do PET para os novos ingressantes. 

 

Figura 25: Momento do apadrinhamento. 

 

Figura 26: Apresentação dos laboratórios relacionados com o curso de Engenharia 

Biomédica. 

 

ATIVIDADE 10: Minicurso de Pré-Cálculo 2021-1 

 

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

● Carga horária de execução da atividade: 15 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas 

● Data de início: 06/12/2021             Data de fim: 09/12/2021 

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica 

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

atividade tem como público alvo os alunos ingressantes nos cursos de engenharia. O 
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minicurso teve 121 inscritos e a média de participantes por dia foi de 66 alunos (73 no 

primeiro dia, 68 no segundo, 64 no terceiro e 58 no quarto). Ao final, 67 estudantes 

participaram de, ao menos, três dias. 

 

 

● Descrição e justificativa: O evento online teve duração de quatro dias. No primeiro dia 

de evento, foi abordado o tema de noções de funções, no segundo, o tema de função 

exponencial, função logarítmica, inequações e módulo, no terceiro, o tema de trigonometria 

e, por fim, no quarto dia, foi abordado limite e continuidade. Esse evento foi uma atividade 

de ensino e possui caráter coletivo. O método de ensino foi com base na utilização de slides 

com conteúdo retirado de livros didáticos de Pré-Cálculo de uso em sala de aula com o tema 

abordado em cada dia. Além disso, foram demonstrados exemplos para fixação e resolvidos 

exercícios juntamente com os alunos, em que foram respondidas as dúvidas em relação ao 

conteúdo exposto. O caráter coletivo foi atingido de maneira síncrona, com a participação 

de diversos alunos de diferentes cursos da Universidade Federal de Uberlândia, além de 

alunos de outras IES. Tal atividade faz-se necessária e oportuna pois nos cursos de 

engenharia há uma alta taxa de reprovação em disciplinas iniciais que envolvem conteúdos 

de matemática básica e exatas em geral, tais como a disciplina de Cálculo Diferencial e 

Integral I, Geometria Analítica, Álgebra Linear, entre outras. Com isso, o Minicurso de Pré-

Cálculo visa ensinar e consolidar os principais conteúdos de matemática básica 

fundamentais utilizados nas disciplinas, garantindo que o aluno obtenha sucesso em tais 

disciplinas. Além disso, a atividade desenvolve a prática da didática e oratória em público 

para os membros do grupo PET, uma vez que são eles que ministram as aulas. 

● Aspectos gerais da atividade: O evento foi feito no período noturno, das 19h às 21h e 

de forma on-line, por meio da plataforma Teams. O tempo excedido foi devido ao 
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esclarecimento de dúvidas e resolução de exercícios, o que foi um ponto bom descrito pelos 

participantes mas que teve como consequência o atraso na finalização do minicurso. Devido 

à extrapolação do tempo, faz-se necessário uma melhor distribuição do minicurso, a priori, 

aumentar para 5 dias de aulas e, consequentemente, aumentar o tempo para resolução de 

questões e de tira-dúvidas. Espera-se, assim, a melhora da qualidade de ensino. 

● Resultados alcançados: A atividade contou com um alto número de participantes nos 

quatro dias do minicurso (73, 68, 64 e 58, respectivamente), dentre os quais grande parte 

era de outros cursos de graduação e alguns eram até mesmo de outra instituição. No 

formulário de presença de cada dia do minicurso era disponibilizada uma seção obrigatória 

para avaliar (de 0 a 5) a didática do petiano, o material utilizado e se as dúvidas haviam sido 

bem solucionadas. Uma média dos quatro dias nos mostra que a didática geral foi avaliada 

em 4.85; o material foi avaliado em 4.82; e 99% das dúvidas foram solucionadas. Além disso, 

ao final do minicurso foi disponibilizado um formulário, não obrigatório, de avaliação geral. A 

partir dele foi possível concluir que, para a grande maioria dos participantes, a organização 

do evento foi excelente e ele atendeu às expectativas. Dentre os pontos que os participantes 

mais gostaram do minicurso, destaca-se a didática e o material; dentre os pontos que eles 

menos gostaram, destaca-se a curta duração. Ao final do minicurso, os petianos 

responsáveis se reuniram para debater os pontos positivos e negativos comentados pelos 

participantes, visando a melhoria do evento no próximo período letivo. Por fim, considerando 

essa análise, pode-se dizer que a atividade foi bem-sucedida e alcançou resultados acima 

do esperado. 
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● Registro fotográfico da atividade: 

 

Figura 27: Primeiro dia do minicurso. 

 

Figura 28: Segundo dia do minicurso. 
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Figura 29: Terceiro dia do minicurso. 

 

Figura 30: Quarto dia do minicurso. 

 

ATIVIDADE 11: XIX Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL)  

 

● Natureza da atividade: Ensino, Pesquisa, Extensão, Coletiva e integradora 

● Carga horária de execução da atividade: 15 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 100 horas 

● Data de início: 13/12/2021             Data de fim: 17/12/2021 

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

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

Engenharia Elétrica, Pós Elétrica UFU. 

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

tinha por intuito atingir o máximo possível dos corpos docente e discente dos cursos de 

Engenharia Elétrica, Eletrônica e Telecomunicações, Computação, Controle e Automação, 

Engenharia Biomédica, além dos profissionais e dos pesquisadores relacionados às 
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atuações técnicas investigativas da área, contabilizando aproximadamente um total de 104 

pessoas.  

● Descrição e justificativa: O evento se estendeu ao longo de uma semana. Retirando o 

primeiro dia de evento, quando ocorreu a palestra de abertura do evento, todos os demais 

dias dispuseram de sessões técnicas para apresentação de artigos científicos. A qualidade 

dos artigos foi constatada por meio de revisões realizadas por professores internos e 

externos da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU. Mediante a exposição desses 

trabalhos desenvolvidos por estudantes e pesquisadores das áreas citadas, os participantes 

passaram por uma atividade de ensino e de caráter coletivo. 

● Aspectos gerais da atividade: O evento foi feito no período noturno e de forma on-line, 

por meio da plataforma Microsoft Teams, devido à pandemia. O primeiro dia consistiu na 

abertura e apresentação geral do evento, que contou com a presença do Pró-Reitor de 

Pesquisa e de outros docentes. Em seguida, foi realizada uma palestra ministrada pelo 

professor Dr. Luciano Coutinho Gomes sobre “Pesquisa em Engenharia Elétrica: Uma visão 

sobre as áreas de Máquinas e Acionamentos”. Os quatro outros dias foram marcados pelas 

sessões técnicas que se iniciaram a partir das 19h e encerraram por volta das 21h. Nas 

sessões, cada apresentador teve um tempo de 20 minutos para expor o seu artigo científico. 

Os trabalhos apresentados abordaram assuntos de todas as áreas da Engenharia Elétrica. 

O evento teve ótima adesão e organização. 

● Resultados alcançados: O êxito da atividade pode ser visto nos artigos que foram 

apresentados: a qualidade deles contribuiu para o crescimento dos conhecimentos dos 

participantes do evento, e, portanto, para o desenvolvimento dos 5 cursos relacionados a 

Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU. 

● Registro fotográfico da atividade: 

 

 

Figura 31: Registro da sessão 2 do dia 14/12. 
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Figura 32:  Registro da sessão 4 do dia 14/12. 

 

ATIVIDADE 12: HIV x Aids: A importância de se falar sobre  

 

● Natureza da atividade: Extensão, Coletiva e integradora, Ações afirmativas 

● Carga horária de execução da atividade: 1 hora 

● Carga horária para preparação da atividade: 5 horas 

● Data de início: 20/12/2021             Data de fim: 20/12/2021 

● Promotor(es) da atividade:  PET Engenharia Biomédica 

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

curso de Engenharia Biomédica e de outras universidades, comunidade externa e a todos 

cuja publicação do evento foi atingida. O evento contou com a participação de 13 pessoas 

assistindo simultaneamente a live no YouTube do PET Engenharia Biomédica, contando 

com 52 visualizações na data de 21/12/2021.  

● Descrição e justificativa: O Dezembro Vermelho é uma campanha que visa a 

conscientização sobre o vírus HIV, a Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis, 

além de promover a prevenção, assistência e a promoção dos direitos humanos. Pensando 

nisso, o PET Engenharia Biomédica organizou uma live com o tema: HIV x Aids: a 

importância de se falar sobre. A live contou com a participação da Dra. Carolina Tófolis de 

Castro, médica infectologista pela Universidade Federal de Uberlândia, membro da 

Sociedade Brasileira de Infectologia, coordenadora do controle de infecção hospitalar do 

UMC. O objetivo da atividade consistiu em levar informações sobre a campanha para a 

comunidade com o intuito de promover o debate e auxiliar na quebra dos estigmas e 

preconceito ao redor do tema. 

● Aspectos gerais da atividade: O evento foi feito no período noturno e de forma on-line, 

por meio do canal do YouTube do PET Engenharia Biomédica, devido à pandemia. A live 
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abordou estigmas acerca do preconceito de pessoas vivendo com HIV e com Aids, conceitos 

importantes sobre o tema e métodos de transmissão, prevenção e tratamentos. Ao final da 

live, destinou-se 5 minutos para as perguntas feitas pelos participantes, esclarecendo 

algumas dúvidas relacionadas ao tema.  

● Resultados alcançados: A lista de presença disponibilizada durante a live obteve 12 

respostas e 52 visualizações no YouTube na data de 21/12/2021.  O público alcançado foi 

majoritariamente de estudantes do curso de graduação em Engenharia Biomédica.  

 

A maioria dos participantes ficaram sabendo do evento por meio do WhatsApp e Instagram 

como constatado abaixo:  

 

 

Sobre a qualidade do evento, 90% dos participantes votaram como excelente:  
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Além disso, 100% dos participantes gostaram da plataforma utilizada para transmissão da 

live e também avaliaram muito bem a palestrante convidada:  

 

 

Tivemos 10 respostas quanto à expectativa dos participantes em relação a live. A maioria 

votou como excelente:  

 

Já em relação à pergunta “O que você menos gostou no evento”, tivemos um comentário 

relacionado ao período de realização da atividade, que poderia ter sido no início do mês. 

Quanto a pergunta “O que você mais gostou no evento”, tivemos três comentários: 

 

É importante destacar que avaliações como essa só agregam ao grupo, visto que podemos 

sempre melhorar quanto a organizações de atividades desse cunho.  

 

 



47 

 

● Registro fotográfico da atividade: 

 

 

Figura 33: Live HIV x Aids: a importância de se falar sobre. 

 

ATIVIDADE 13: Criação de conteúdo para as redes sociais e site do PET 

 

● Natureza da atividade: Ensino, Pesquisa, Extensão, Coletiva e integradora, Redução de 

evasão e/ou retenção e Ações afirmativas 

● Carga horária de execução da atividade: 240 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 80 horas 

● Data de início: 01/01/2021             Data de fim: 31/12/2022 

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica 

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

seguidores das redes sociais do PET (1517), incluindo alunos do curso de Engenharia 

Biomédica da UFU, assim como os de outros cursos e de outras universidades, e 

comunidade externa que será captada através do compartilhamento e divulgação dos 

conteúdos, aproximadamente 500 pessoas por publicação. 

● Descrição e justificativa: A criação de conteúdo para redes sociais e site ajuda a atrair 

mais atenção dos estudantes do curso e da sociedade externa, sendo possível apresentar 

as novidades, avanços, oportunidades e eventos. Assim, o PET Engenharia Biomédica pode 

obter melhores resultados, principalmente para eventos, como o sucesso de ter tido uma 

enorme quantidade de inscritos no SEB (Simpósio de Engenharia Biomédica). Além disso, 

é possível verificar avaliações dos seguidores acerca dos conteúdos publicados, com 

alcance e efetividade, e, dessa forma, crescer e apresentar a grandiosidade do curso. 
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Ademais, o site possui mais recursos para os interessados no PET ou na Engenharia 

Biomédica, como a apresentação da equipe, o resumo e a explicação das matérias para os 

estudantes, as datas importantes, a apresentação de toda função designada ao grupo, o 

armazenamento dos editais e as explicações dos processos seletivos do grupo. 

● Aspectos gerais da atividade: Ao longo do ano, datas importantes dentro da Engenharia 

Biomédica e assuntos relevantes, como notícias destacando inovações nas diversas áreas 

do curso, foram selecionadas para temas de postagens. Com isso, era feita uma pesquisa 

do tópico a ser abordado e a discussão da melhor forma de tratá-lo (postagens no Feed do 

Instagram, no site do PET ou quizzes nos Stories do Instagram). Após essa decisão e a 

formulação textual, a elaboração da arte de divulgação era feita com a posterior postagem 

nas redes. Destaca-se que a divulgação das atividades promovidas pelo PET também era 

realizada por meio de postagens nas redes sociais, com o foco especial no Instagram. 

● Resultados alcançados: A decisão de realizar pelo menos uma postagem por semana 

no Instagram surtiu bons efeitos, pois dessa forma, a conta se manteve ativa, aumentando 

os engajamentos dos posts, levando-os a um número maior de pessoas. Além disso, houve 

um crescimento no número de seguidores também, que atualmente são mais de 1500. Um 

número significante comparado ao do ano passado, que não ultrapassou 1100 pessoas. A 

implementação da estratégia de marketing do XIII SEB utilizando com grande foco nas redes 

sociais do PET também ajudou a promover a conta, principalmente no período próximo ao 

evento, em que houve bastante interação e novos seguidores. No site, houveram alguns 

posts esporádicos, com um caráter mais informativo e um conteúdo mais aprofundado. 

Entretanto, não foram em quantidade conforme era programado, por dar mais atenção ao 

Instagram, mas isso será evitado no próximo ano. 
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● Registro fotográfico da atividade: 

 

 

Figura 34:  FEED do instagram do PET Engenharia Biomédica (I). 
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Figura 35:  FEED do instagram do PET Engenharia Biomédica (II). 
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Figura 36:  Post do site do PET Engenharia Biomédica (I). 

 

 

Figura 37:  Post do site do PET Engenharia Biomédica (II). 

 

 

Figura 38:  Post do site do PET Engenharia Biomédica (III). 
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ATIVIDADE 14: Compartilhe Vida 

 

● Natureza da atividade: Extensão 

● Carga horária de execução da atividade: 20 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: - 

● Data de início: 01/01/2021             Data de fim: 31/12/2022 

● Promotor(es) da atividade: Comitê Transfusional HCU-UFU em parceria com o PET 

Engenharia Biomédica e outras entidades 

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

interna e externa à UFU, com previsão de aproximadamente 200 participantes. 

● Descrição e justificativa: O Compartilhe Vida é um projeto do Comitê de Agência 

Transfusional HCU-UFU e busca, por meio de parcerias, compartilhar informações conforme 

as normas da Fundação Hemominas e do Hemocentro de Uberlândia, incentivando o ato de 

doação de sangue. 

● Aspectos gerais da atividade: O incentivo à doação ocorreu por meio da 

disponibilização de informações, explicações sobre procedimentos para a doação e 

divulgação de novas campanhas, por meio das redes sociais, principalmente pelo perfil no 

Instagram criado para o projeto. 

● Resultados alcançados: Devido ao projeto, acredita-se ter ocorrido um aumento no 

número de voluntários na doação de sangue e a contribuição para a disseminação de 

informação sobre a ação. 

 

11 ATIVIDADES REALIZADAS PARCIALMENTE  

 

 

ATIVIDADE 1: PET Assiste 

 

● Natureza da atividade: Pesquisa e Extensão 

● Carga horária de execução da atividade: - 

● Carga horária para preparação da atividade: 60 horas 

● Data de início: 01/01/2021             Data de fim: 31/12/2021 

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica 

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

docentes da Escola de Educação Básica (ESEBA/UFU), com previsão de aproximadamente 

30 participantes. 
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● Descrição e justificativa: O projeto PET Assiste consistiu inicialmente em visitas à 

ESEBA, nas quais os petianos observaram os alunos com necessidades especiais durante 

seu dia a dia na escola, a fim de notar as dificuldades encontradas por eles, tanto durante o 

processo de aprendizagem como nos processos de socialização. Além disso, foram 

realizadas discussões, entre petianos e docentes da ESEBA, a respeito das reais 

dificuldades enfrentadas pelos alunos e quais projetos poderiam ser desenvolvidos pelos 

petianos visando facilitar o cotidiano dos alunos nesses processos.  

A participação neste projeto visa possibilitar a troca de informações e experiências a respeito 

da vivência dos alunos com necessidades especiais e de seus professores, com o intuito de 

garantir uma maior consciência dos reais desafios enfrentados por eles e, assim, 

desenvolver projetos que contribuam positivamente e efetivamente na vida destas pessoas. 

O grupo escolheu 3 projetos que envolviam uma colmeia, um mouse adaptado e um 

engrossador de lápis. Dentre os três projetos, optou-se por dar o andamento apenas no 

projeto do mouse, em virtude da pandemia e da impossibilidade em ir até a escola, bem 

como do uso de materiais disponíveis no PET. O mouse adaptado tem como objetivo facilitar 

o seu manuseio pelos seus usuários, visto a dificuldade das crianças em conseguir realizar 

alguns movimentos e cliques. Para a construção do projeto foi necessário desenvolver a 

parte de software e hardware para que se alcançasse os requisitos iniciais. 

● Aspectos gerais da atividade: A comissão se reunia semanalmente para discutir sobre 

as questões pertinentes ao projeto. Nesse período, o software foi estruturado, mas o 

hardware, devido à pandemia, que ocasionou o impedimento da reunião presencial do grupo 

e a dificuldade de acesso a laboratórios e outros recursos, foi o mais afetado, tendo sua 

conclusão atrasada. 

● Resultados alcançados: O trabalho da comissão resultou na construção da interface do 

projeto (figura 39) para que a sensibilidade do mouse adaptado pudesse ser ajustada 

conforme o usuário. Além disso, o modelo tridimensional, baseado em controles para Atari, 

também foi projetado considerando a utilização de um Arduino Nano e um módulo Joystick 

(figura 40). Posteriormente, foi usada uma impressora 3D para a impressão do modelo, 

etapa feita com a colaboração do Núcleo de Tecnologia Assistiva da Universidade Federal 

de Uberlândia (NTA-UFU). A montagem final e a testagem do protótipo com o público alvo 

da ação ainda são etapas a serem realizadas e foram diretamente impactadas pela 

pandemia. 
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● Registro fotográfico da atividade: 

 

Figura 39: Interface do projeto. 

 

Figura 40:  Modelo do protótipo impresso. 

 

ATIVIDADE 2: PET Papo 

 

• Natureza da atividade: Extensão, Redução da evasão e/ou retenção, Coletiva e 

integradora, Ações afirmativas 

• Carga horária de execução da atividade: 8 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 40 horas 

• Data de início: 01/08/2021             Data de fim: 31/10/2021 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica, Prof. Dr. Wendel Melo, Profa. 

Dra. Ana Cláudia Patrocínio e Dra. Cecília Debs 
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• Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Comunidade 

interna e externa à UFU, aproximadamente 650 pessoas visualizaram os vídeos. 

• Descrição e justificativa: O curso de Engenharia Biomédica é multidisciplinar e envolve 

várias áreas, principalmente a tecnologia computacional, devido a isso, foi organizado o 

“PET Papo - Redes Neurais Artificiais para Leigos e Curiosos”  a fim de tratar de um assunto 

de interesse dos estudantes que pode ser aplicado a diversas áreas da Engenharia 

Biomédica e outras. Além disso, um segundo PET Papo também foi realizado com o objetivo 

de levar o máximo de informações à comunidade quanto à importância em identificar o 

câncer de mama de forma precoce e da atuação do Engenheiro Biomédico nas imagens 

médicas. Assim, o PET Engenharia Biomédica organizou o “PET Papo - Engenharia 

Biomédica e Câncer de Mama: A Importância do Processamento de Imagens”. O câncer de 

mama é o tipo de câncer mais comum em mulheres, embora afete 1% dos homens quando 

comparado os dois sexos. A doença possui vários tipos, podendo ter um desenvolvimento 

rápido e agressivo, mas também crescer lentamente e silenciosamente. O diagnóstico 

precoce deste tipo de câncer e em estágio inicial apresenta um prognóstico positivo para a 

cura da doença. Diante disso, um bom diagnóstico advém de imagens que sejam claras e 

isentas de duplas interpretações, para que o médico consiga reconhecer nódulos ou 

vestígios cancerígenos. Visto isso, a Engenharia Biomédica auxilia no desenvolvimento de 

técnicas para aperfeiçoamento das imagens obtidas dos equipamentos médicos. O evento 

voltado ao mês de conscientização do câncer de mama contou com a participação da Dr. 

Cecília Debs, tendo como host a Dra. Ana Cláudia Patrocínio. 

• Aspectos gerais da atividade: As entrevistas foram publicadas no Instagram por meio 

do perfil oficial do PET Engenharia Biomédica, houve dois PET Papos organizados durante 

o período da atividade. 

• Resultados alcançados: A atividade foi proveitosa, levando em conta o objetivo de 

proporcionar maior visibilidade às questões que envolvem redes neurais artificiais e o câncer 

de mama. Os comentários feitos na publicação dos vídeos e o alcance de cada publicação 

obtido dentro do aplicativo expressam esses resultados. 
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• Registro fotográfico da atividade: 

 

 

Figura 41: PET Papo - Redes Neurais Artificiais para Leigos e Curiosos. 

  

Figura 42: PET Papo - Engenharia Biomédica e Câncer de Mama: A Importância do 

Processamento de Imagens. 

 

ATIVIDADE 3: Pesquisa Coletiva - Evasão de Estudantes 

 

● Natureza da atividade:  Pesquisa, Redução da evasão e/ou retenção. 

● Aspectos gerais da atividade: Todas as etapas de levantamento de dados preliminares 

associados à pesquisa foram executadas ao longo de 2021. No entanto, como a pesquisa 

envolve humanos, a mesma deve ser aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). No 
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ano de 2021, o projeto foi redigido e submetido ao CEP. Contudo, o mesmo nos foi retornado 

para ajustes e complementações. O projeto foi revisado e enviado ao CEP recentemente.No 

momento, a pesquisa encontra-se paralisada, aguardando a aprovação do CEP para 

continuidade dos trabalhos no ano de 2022. 

 

12 ATIVIDADES PLANEJADAS E NÃO REALIZADAS  

 

ATIVIDADE 1: Live do Mês do Orgulho LGBTQ+ 

 

● Natureza da atividade: Extensão, Coletiva e integradora, Ações afirmativas 

● Aspectos gerais da atividade: Devido a demanda de atividades planejadas na mesma 

época e dificuldades associadas à pandemia da COVID-19, o PET não conseguiu realizar a 

atividade. Ela foi substituída por dois posts com recomendações de jogos, livros e HQs 

relacionadas a temas LGBTQ+.  

 

ATIVIDADE 2: Ciclo de Palestras de Engenharia Biomédica 

 

● Natureza da atividade: Ensino, Extensão, Coletiva e integradora, Redução evasão e/ou 

retenção 

● Aspectos gerais da atividade: Devido à demanda de atividades e dificuldades 

associadas à pandemia da COVID-19, o PET não conseguiu realizar essa atividade. No lugar 

dela foram realizadas lives dos estudantes da matéria de Atividades Extracurriculares de 

Extensão III sob tutoria do PET. 

 

ATIVIDADE 3: Palestra - Mês do Setembro Amarelo 

 

● Natureza da atividade: Extensão, Coletiva e integradora, Ações afirmativas 

● Aspectos gerais da atividade: Devido à demanda de atividades planejadas na mesma 

época e dificuldades associadas à pandemia da COVID-19, o PET não conseguiu realizar a 

atividade.  

 

ATIVIDADE 4: Mesa Redonda - Outubro Rosa 

 

● Natureza da atividade: Extensão, Coletiva e integradora 

● Aspectos gerais da atividade: Devido à demanda de atividades planejadas na mesma 

época e dificuldades associadas à pandemia da COVID-19, o PET não conseguiu realizar a 
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atividade. Ela foi substituída por posts relacionados à temática, incluindo o “PET Papo - 

Engenharia Biomédica e Câncer de Mama: A Importância do Processamento de Imagens”. 

 

ATIVIDADE 5: Vem pra UFU 

 

● Natureza da atividade: Extensão, Coletiva e integradora. 

● Aspectos gerais da atividade: Devido à pandemia relacionada ao COVID-19 não foi 

realizado o evento. Como alternativa de fazer algo semelhante, o PET se cadastrou na 

atividade UFU na Escola, promovida pela PROEX, e planejada para iniciar-se em 2022. 

 

ATIVIDADE 6: Espaço Cultural - Consciência Negra 

 

● Natureza da atividade:  Extensão, Coletiva e integradora, Ações afirmativas. 

● Aspectos gerais da atividade: Devido à demanda de atividades planejadas na mesma 

época e dificuldades associadas à pandemia da COVID-19, o PET não conseguiu realizar a 

atividade. Ela então foi substituída pelo “PET Indica - Mês da Consciência Negra”. 

 

ATIVIDADE 7: Aplicativo Compartilhe Vida 

 

● Natureza da atividade: Pesquisa e Extensão. 

● Aspectos gerais da atividade: Por ser um projeto em conjunto com o grupo Compartilhe 

Vida, essa atividade não pode ser realizada devido a problemas administrativos e 

dificuldades associadas à pandemia da COVID-19. Assim, o PET substituiu está atividade 

pelo design e implementação de um site, a ser desenvolvido em 2022. 

 

ATIVIDADE 8: Desenvolve PET 

 

● Natureza da atividade: Pesquisa, Outros 

● Aspectos gerais da atividade: Devido à grande quantidade de atividades planejadas, 

não foi possível prosseguir com essa atividade.  

 

ATIVIDADE 9:  De Férias com o PET  

 

● Natureza da atividade: Coletiva e integradora 
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● Aspectos gerais da atividade: A atividade foi executada como uma parte da recepção 

de ingressantes 2020-2. Após sua execução optou-se por não realizá-la novamente nas 

devido à baixa aderência dos estudantes. 

 

ATIVIDADE 10:  Mostra Acadêmica de Engenharia Biomédica (MAEB)  

 

● Natureza da atividade: Pesquisa, Extensão, Coletiva e integradora, Redução da evasão 

e/ou retenção 

● Aspectos gerais da atividade: Devido ao atraso, devido a problemas com a plataforma 

SIEX, na geração dos certificados da MAEB realizada no ano anterior, não foi possível 

prosseguir com essa atividade já que a anterior não havia sido finalizada.  

 

ATIVIDADE 11:  Interação com o PET 

 

● Natureza da atividade: Extensão, Coletiva e integradora 

● Aspectos gerais da atividade: Devido a pandemia da COVID-19 não foi possível realizar 

essa atividade já que ela exigia o formato presencial e a organização dos protocolos de 

segurança. 

 

13 ATIVIDADES REALIZADAS, QUE NÃO ESTAVAM NO PLANEJAMENTO  

 

ATIVIDADE 1: PET Intercâmbio 2020/1 

 

● Natureza da atividade: Coletiva e integradora 

● Carga horária de execução da atividade: 2 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 1 hora 

● Data de início: 19/05/2021           Data de fim: 20/05/2021 

● Promotor(es) da atividade: Comissão do InterPET 

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

alvo qualitativo foram os membros presentes do PET Engenharia Biomédica e do PET 

Sistemas de Informação, totalizando 24 petianos e 2 tutores - considerando os dois dias de 

atividade. 

● Descrição e justificativa:  O PET Intercâmbio é uma atividade do InterPET que surgiu 

com o principal objetivo de, através de um sorteio, PETs antigos apadrinharem novos PETs 

e ajudá-los a se adaptarem com as exigências do Programa da melhor forma possível. No 

entanto, a atividade também pode envolver dois grupos antigos com o objetivo de integrar, 

proporcionar uma troca de experiências e ideias, entender como o outro PET se organiza e 
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quais atividades ele realiza, incentivar a formação de parcerias e até mesmo desenvolver 

um senso crítico sobre quais os pontos positivos do seu grupo e quais podem ser 

melhorados. A atividade consiste em participar das reuniões do outro grupo e, se possível, 

acompanhá-los ou participar da realização de alguma atividade. 

● Aspectos gerais da atividade: A atividade aconteceu na plataforma Microsoft Teams. A 

figura 43 registra uma reunião do PET Engenharia Biomédica com a participação de 

membros do PET Sistemas de Informação. Durante essa reunião, foi feita uma breve 

apresentação da organização do grupo em geral e logo em seguida houve discussão acerca 

de algumas atividades realizadas pelo grupo PET Engenharia Biomédica. A segunda 

reunião, figura 44, contou com um clima mais leve e descontraído, onde os petianos do grupo 

Sistema de Informação se apresentaram e relataram o andamento de alguns eventos do 

grupo PET. 

● Resultados alcançados: A atividade contou com os membros do PET Engenharia 

Biomédica e do PET Sistemas de Informação e foram discutidos pontos importantes da 

organização e planejamento do PET Sistemas de Informação, que contribuiu para o 

compartilhamento de experiências e conhecimento a respeito da organização, atividades 

internas e eventos do PET. 

●  

● Registro fotográfico da atividade: 

 

Figura 43: Reunião do PET Engenharia Biomédica com a presença de membros do 

PET Sistemas de Informação. 

 



62 

 

 

Figura 44: Reunião do PET Sistemas de Informação com a presença de membros do 

PET Engenharia Biomédica. 

 

ATIVIDADE 2: Palestra: Qualidade em Engenharia Clínica 

 

● Natureza da atividade: Ensino 

● Carga horária de execução da atividade: 2 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas 

● Data de início: 26/05/2021             Data de fim: 26/05/2021 

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica 

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

atividade teve como público alvo os alunos de graduação da UFU, estendendo-se também 

a estudantes de graduação de outras instituições de ensino e a comunidade. Foram 41 

pessoas participantes formalizadas e 114 pessoas que visualizaram na plataforma. 

 

● Descrição e justificativa: A abordagem da área de Qualidade em Engenharia Clínica 

durante a graduação do curso de Engenharia Biomédica é pouco explorada, por este motivo 
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é necessário fornecer aos alunos um conhecimento geral desta área para proporcionar uma 

melhor formação profissional. Com isso, o PET Engenharia Biomédica abordou a temática 

por meio de uma palestra ao vivo, que ocorreu de forma online e gratuita pelo Youtube e que 

foi ministrada por uma profissional da área, convidada pelos petianos. Durante a live, a 

palestrante apontou  diversos pontos importantes da Engenharia Clínica como as áreas de 

atuação, cursos profissionalizantes, gestão dos equipamentos em saúde, entre outros. Após, 

foram realizadas perguntas dos telespectadores, visando sanar qualquer dúvida e 

curiosidade sobre o tema. 

● Aspectos gerais da atividade: O evento foi realizado no período noturno, das 19h às 

20:30h e de forma on-line, por meio da plataforma YouTube. 

● Resultados alcançados: A atividade foi muito bem sucedida, com bastante aderência 

pelos participantes e teve um alto nível de satisfação, conforme as respostas das avaliações 

feitas pelos participantes. Durante o evento houve também interação direta do público, por 

meio de um chat disponível no site da plataforma: https://youtu.be/OzpU1GtG_Ss. 

 

 

https://youtu.be/OzpU1GtG_Ss
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● Registro fotográfico da atividade: 

 

Figura 45: Palestra - Gestão da Qualidade na Engenharia Clínica. 
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Figura 46: Arte de divulgação da palestra no Instagram. 

 

Figura 47: Arte para divulgação da palestra no YouTube. 

 

ATIVIDADE 3: Live - O que é MAO3D? 

 

● Natureza da atividade: Ensino e Extensão  

● Carga horária de execução da atividade: 2 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 3 horas 

● Data de início: 07/10/2021            Data de fim: 07/10/2021 

● Promotor(es) da atividade:  PET Engenharia Biomédica e as alunas matriculadas na 

disciplina de extensão III (Maria Eduarda Serafim, Daniela Gouvêa e Mariane Garcia). 
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● Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo): Alunos, 

professores e/ou atuantes na área de Engenharia Biomédica. Foram 37 pessoas 

participantes formalizadas e 156 pessoas que visualizaram na plataforma.  

 

● Descrição e justificativa: Palestra realizada de forma online na plataforma YouTube 

com a intenção de apresentar o projeto de extensão MAO3D desenvolvido pela Dra. Maria 

Elizete Kunkel. A live fez parte de uma matéria de extensão que as três alunas citadas acima 

estavam cursando. O projeto tem a missão de doar próteses de membro superior 

manufaturadas por impressão 3D para pessoas de todo o Brasil. 

● Aspectos gerais da atividade: A live aconteceu no dia 07 de outubro às 19:00 horas de 

forma on-line, por meio do canal no YouTube do PET Engenharia Biomédica. 

● Resultados alcançados: A atividade foi muito bem sucedida, com bastante aderência 

pelos participantes e teve um alto nível de satisfação, conforme as respostas das avaliações 

feitas pelos participantes. Além disso, houve interação direta com o público por meio de um 

chat e vídeo disponível em: https://youtu.be/rp0ttR0O1x4.  

 

 

https://youtu.be/rp0ttR0O1x4
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● Registro fotográfico da atividade: 

 

Figura 48:  Live - O que é o MAO3D? (I) 
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Figura 49: Live - O que é o MAO3D? (II) 

 

ATIVIDADE 4: Live - A Necessidade da Restauração Sensorial para Amputados 

 

● Natureza da atividade: Ensino e Extensão  

● Carga horária de execução da atividade: 2 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 3 horas 

● Data de início: 14/10/2021            Data de fim: 14/10/2021 

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica e os alunos matriculados na 

disciplina de Extensão III (Luis Gustavo Galinari, Marcos Oliveira Galera e Pedro Faria de 

Bessa). 

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

professores e/ou atuantes na área de Engenharia Biomédica. Foram 26 pessoas 

participantes formalizadas e 128 pessoas que visualizaram na plataforma. 
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● Descrição e justificativa: O evento se iniciou com a fala da Professora Doutora Ana 

Cláudia Patrocínio, que realizou uma breve apresentação da disciplina Atividades 

Curriculares de Extensão III e explicou a sua relação com a live em questão - isto é, o fato 

da organização de uma palestra ser uma atividade avaliativa da disciplina. Os alunos Luis, 

Marcos e Pedro tiveram como responsabilidade apresentar a palestrante, guiar a sessão de 

perguntas e respostas e lidar com possíveis problemas técnicos. A atividade teve como 

objetivo instruir os alunos da disciplina Atividades Curriculares de Extensão III quanto à 

organização de eventos e, além disso, informar o público sobre a importância da restauração 

sensorial e do feedback tátil para próteses de membros superiores. Esta foi uma atividade 

de ensino, de extensão e de caráter coletivo. 

● Aspectos gerais da atividade: O evento foi realizado no período noturno, das 19h às 

20h30 e de forma online, por meio do canal no YouTube do PET Engenharia Biomédica. A 

partir das 18h30, os petianos se reuniram com os alunos da organização e com a palestrante 

para repassar as informações necessárias sobre a plataforma e dar início ao evento. 

● Resultados alcançados: A atividade foi muito bem sucedida, com bastante aderência 

pelos participantes e teve um alto nível de satisfação, conforme as respostas das avaliações 

feitas pelos participantes. Além disso, houve interação direta com o público por meio de um 

chat e vídeo disponível em: https://youtu.be/cx8CxG5D4YE.  

 

 

 

https://youtu.be/cx8CxG5D4YE
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● Registro fotográfico da atividade: 

 

Figura 50:  Live - A Necessidade da Restauração Sensorial para Amputados (I). 
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Figura 51: Live - A Necessidade da Restauração Sensorial para Amputados (II). 

 

ATIVIDADE 5: Live: Redes Corporais sem fio para Monitoramento de Sinais  

Biomédicos 

 

● Natureza da atividade: Ensino e Extensão 

● Carga horária de execução da atividade: 2 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 3 horas 

● Data de início: 21/10/2021            Data de fim: 21/10/2021 

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica e as alunas matriculadas na 

disciplina de Extensão III (Leandra Almada, Leticia Alcantara e Vitória Borges). 

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

professores e/ou atuantes na área de Engenharia Biomédica. Foram 28 pessoas 

participantes formalizadas e 122 pessoas que visualizaram na plataforma. 
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● Descrição e justificativa: Essa palestra foi executada de forma online na plataforma 

YouTube com a intenção de apresentar o trabalho e a pesquisa realizada pelo Professor 

Doutor Sérgio Ricardo de Oliveira em relação aos avanços da telemedicina com o 

monitoramento de sinais biomédicos por redes de sensores sem fio. A realização desta live 

ocorreu devido à matéria de extensão que as três alunas citadas acima estavam cursando. 

● Aspectos gerais da atividade: A live aconteceu no dia 21 de outubro às 18:00 horas de 

forma on-line, por meio do canal no YouTube do PET Engenharia Biomédica. 

● Resultados alcançados: A atividade obteve êxito, visto o consentimento demonstrado 

pelas respostas dos participantes nas avaliações da atividade. Ademais, a interação direta 

que ocorreu com o público foi por meio do chat ao vivo, disponível em: 

https://youtu.be/2r8Ye-NZK5k.  

 

 

https://youtu.be/2r8Ye-NZK5k
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● Registro fotográfico da atividade: 
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Figura 52:  Live - Redes Corporais sem fio para Monitoramento de Sinais Biomédicos 

(I). 

 

 

Figura 51: Live - Redes Corporais sem fio para Monitoramento de Sinais Biomédicos 

(II). 

 

ATIVIDADE 6: PET Integração 2020/2 

 

● Natureza da atividade: Coletiva e integradora 

● Carga horária de execução da atividade: 2 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 2 horas 

● Data de início: 19/11/2021            Data de fim: 19/11/2021 

● Promotor(es) da atividade: Comissão do INTERPET 

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

alvo qualitativo foram os petianos integrantes dos grupos PETs participantes. A atividade 

contou com a participação de 14 petianos. 

● Descrição e justificativa:  A cada semestre letivo, a coordenação do INTERPET realiza 

um sorteio com todos os PETs participantes do grupo, para que os pares de PETs sorteados 

realizem uma atividade integrativa entre si. O objetivo do PET Integração é proporcionar um 

momento em que os participantes, por meio de atividades descontraídas, se conectem, se 

conheçam melhor e, assim, há o fomento da criação de parcerias e vínculos entre os grupos. 

Após o sorteio ser realizado pela coordenação do INTERPET, ele é transmitido para todos 

os participantes do grupo durante a reunião. Assim, os PETs sorteados se comunicam e 

definem as atividades que melhor atendem a proposta de promover um momento de lazer e 

descontração. O PET Engenharia Biomédica foi sorteado com o PET Letras. As atividades 
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aconteceram por meio de vídeo chamada pela plataforma Discord e durante 2 horas os 

petianos puderam conversar sobre diversos assuntos dentre eles a rotina antes e depois da 

pandemia como petianos e estudantes do curso, ouvir músicas escolhidas pelos petianos 

durante o período de organização do evento, jogar e aproveitar um momento mais leve e 

descontraído. 

● Aspectos gerais da atividade:  A atividade foi realizada por meio da plataforma online 

Discord, em que cada membro do grupo PET ligou a câmera e o microfone para um bate 

papo descontraído sobre a rotina pré e durante a pandemia e aspectos gerais de cada PET. 

Foram feitas gincanas com jogos online como o Gartic e ouvidas as músicas escolhidas por 

cada membro. A atividade teve duração de cerca de 2 horas, iniciou-se às 17h30 e terminou 

por volta das 19h30 da sexta-feira do dia 19 de novembro de 2021. 

● Resultados alcançados: Com a participação de todos os membros do PET Engenharia 

Biomédica e dos petianos do PET Letras, a atividade garantiu integração entre todos os 

membros de ambos os PETs e foi possível a troca de experiências, conhecimentos, 

organização dentro de cada grupo, além de conhecer os eventos e membros de cada PET. 

Além disso, foi realizado um momento de descontração entre os alunos em meio ao período 

letivo da universidade. 

● Registro fotográfico da atividade: 

 

Figura 52: Integração com o PET Letras. 

 

ATIVIDADE 7: Workshop de Inglês - Do básico ao intermediário 

 

● Natureza da atividade: Ensino, Coletiva e integradora 

● Carga horária de execução da atividade: 9 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 18 horas 
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● Data de início: 22/11/2021     Data de fim: 24/11/2021 

● Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Biomédica 

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

foram realizadas do dia 18/11/2021 ao dia 21/11/2021. No total houve 71 inscritos, com uma 

média de 25 participantes por dia. O público alvo foi discentes da UFU e de outras IEs, bem 

como a comunidade em geral, uma vez que o evento proporciona aos participantes o 

conhecimento básico da língua inglesa ou aprimoramento dos conhecimentos prévios para 

aplicação no meio acadêmico e atividades futuras.  

● Descrição e justificativa: Ter domínio da língua inglesa, nos últimos anos, tem sido 

muito importante não somente no mercado de trabalho, mas também dentro do meio 

acadêmico. Pensando nisso, o PET Engenharia Biomédica organizou um Workshop de 

Inglês, onde foram abordados conteúdos do básico ao nível intermediário. 

● Aspectos gerais da atividade: O evento foi realizado por meio da plataforma Microsoft 

Teams. O site Kahoot também foi utilizado para disponibilização de um jogo interativo com 

as gramáticas escolhidas para os dias do evento. Além disso, devido a incompatibilidade de 

emails para acesso a plataforma, os participantes também foram adicionados a um grupo de 

WhatsApp, onde eram repassados alguns recados e links com materiais. O conteúdo 

ministrado pela petiana Carolina Beatriz foi dividido em 2 níveis gerais: básico e 

intermediário. Para o primeiro dia de evento foi trabalhado o material para os inscritos com 

conhecimento básico em língua inglesa: dicas de sites, dicionários e sites de estudo, 

principais fonemas das vogais, números, horas, datas, falsos cognatos com um jogo 

interativo e foco específico em interpretação de texto por meio de um artigo sobre 

desenvolvimento de exoesqueleto. Para o segundo e o terceiro dia de atividades foram 

trabalhados os seguintes pontos: dicas sobre sites, dicionários e sites de estudo, 

conjunções, vocabulários diversos, gramática sobre gerúndio e infinitivo, e um jogo interativo 

sobre filmes. O segundo dia teve, ainda, ênfase na preparação de apresentações de slides, 

foi proposto o tema geral do artigo sobre exoesqueleto e passadas dicas de design, escolha 

de conteúdo para os slides e didática para apresentação. Já o terceiro dia teve foco em 

debates realizados com base na abordagem de diferentes dispositivos voltados para área 

de Engenharia Biomédica, dentre eles, novas tecnologias para teste de COVID-19, gatos 

robôs para tratamento de pacientes com demência e realidade virtual utilizada para acalmar 

pacientes durante exames de ressonância magnética. 

● Resultados alcançados: De acordo com os dados obtidos no formulário de inscrição, as 

instituições de ensino dos inscritos foram FAEPU, Faculdade Pitágoras, UFABC, UFPA, 

UFSCAR, UFU e UFRB. Dentre os cursos de graduação alcançados, houve inscritos das 

áreas de: Engenharia Biomédica, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, 

Direito, Enfermagem, Engenharia Eletrônica e Telecomunicações, Engenharia Química, 
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Engenharia de Agrimensura e Cartografia, Engenharia de Controle e Automação, 

Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Medicina, Física Médica e Zootecnia. Os meios de 

divulgação do evento que se provaram mais eficazes foram WhatsApp e o Instagram do PET 

Engenharia Biomédica, seguidos pela indicação de petianos. Durante os três dias de evento 

houve interação dos participantes. A escolha de jogos interativos foi bem aceita, a 

apresentação de slides proposta para o segundo dia também foi elogiada pelos participantes 

e, para o terceiro dia, boa parte deles participou do debate proposto, seja por meio da fala 

no microfone ou digitando a opinião no chat do Microsoft Teams. No formulário de presença 

disponibilizado havia uma parte para avaliação geral do evento. Considerando os três dias, 

o conteúdo apresentado foi avaliado como excelente, as expectativas quanto ao evento 

foram atendidas ao máximo, a plataforma Microsoft Teams foi avaliada como excelente, e a 

petiana Carolina Beatriz recebeu elogios quanto a forma que abordou os assuntos. 
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● Registro fotográfico da atividade: 

 

 

Figura 53: Post de divulgação do Workshop, disponível no Instagram 

@petengenhariabiomedica. 
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Figura 54: Apresentação sobre instrumentação biomédica durante o workshop. 

 

 

Figura 55: Apresentação sobre conjunções durante o workshop. 

 

ATIVIDADE 8: PET Indica - Mês da Consciência Negra 

● Natureza da atividade: Extensão, Coletiva e integradora, Ações afirmativas 

● Carga horária de execução da atividade: 10 minutos 

● Carga horária para preparação da atividade: 5 horas 

● Data de início: 30/11/2021             Data de fim: 30/11/2021    

● Promotor(es) da atividade: Integrantes da Comissão Palestras e Workshop 

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

interna e externa da Universidade. 

● Descrição e justificativa: A atividade teve como principal objetivo indicar filmes  e 

documentários sobre a consciência histórica e cultural do indivíduo enquanto 

afrodescendente, de forma a trazer temas pertinentes para reflexão e debate. A ação foi 
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realizada através da plataforma do Instagram do grupo, através de um vídeo, podendo ser 

visualizado por todos os seguidores e também por quem visitasse a página. 

● Aspectos gerais da atividade: Resgatar e valorizar a história do povo negro e sua luta 

pela liberdade no Brasil, além de colocar em holofote os problemas estruturais de nossa 

sociedade, muitos deles interligados com o racismo. 

● Resultados alcançados: Houve 43 visualizações do vídeo postado no Instagram do PET 

Engenharia Biomédica. 

● Registro fotográfico da atividade: 

 

Figura 56: Vídeo de indicações no Instagram @petengenhariabiomedica. 

 

ATIVIDADE 9: PET Intercâmbio 2021/1 

 

● Natureza da atividade: Coletiva e integradora 

● Carga horária de execução da atividade: 2 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 1 hora 

● Data de início: 01/12/2021            Data de fim: 03/12/2021 

● Promotor(es) da atividade: Comissão do INTERPET 

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

alvo qualitativo foram os petianos integrante dos grupos PETs participantes. A atividade 

contou com a participação de 12 petianos do PET Engenharia Biomédica e 12 do PET 

Ciência da Computação, totalizando 24 participantes. 

● Descrição e justificativa:  O PET Intercâmbio é uma atividade realizada pela comissão 

do InterPET, o qual, por meio de um sorteio, dois grupos PETs se unem com o objetivo de 

proporcionar uma troca de experiências e ideias entre os presentes. A atividade ocorre 

quando os PETs sorteados participam das reuniões um do outro. Assim os petianos passam 

a entender como o outro PET se organiza, quais atividades ele realiza, como é o 
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planejamento e execução das atividades, entre outras discussões possíveis. Dessa forma, 

os PETs são incentivados a visar novas parcerias e possibilita-se o amadurecimento do 

senso crítico dos petianos sobre seus respectivos PETs, como, por exemplo, quais os pontos 

positivos do seu grupo e quais podem ser melhorados, além de identificar pontos em comum, 

para realizar atividades, caso possível.  

● Aspectos gerais da atividade:  A atividade aconteceu na plataforma Microsoft Teams. 

A figura 57 registra uma reunião do PET Engenharia Biomédica com a participação de 

membros do PET Ciência da Computação. Durante essa reunião, foi feita uma breve 

apresentação da organização do grupo em geral e logo em seguida houve discussão acerca 

de algumas atividades realizadas pelo grupo PET Engenharia Biomédica. Na segunda 

reunião, figura 58, os petianos do grupo Ciência da Computação se apresentaram e 

relataram o andamento de alguns eventos e organização do grupo PET. Já na figura 59  o 

PET Engenharia Biomédica está como visitante na reunião do PET Ciência da Computação 

assistindo a uma reunião ministrada pelo outro PET.  

● Resultados alcançados: Com a participação de grande parte dos membros do PET 

Engenharia Biomédica e dos petianos do PET Ciência da Computação, a atividade garantiu 

integração entre os membros de ambos os PETs e foi possível a troca de experiências, 

conhecimentos, organização dentro de cada grupo, além de conhecer as atividades 

realizadas, organização e membros de cada PET. Foi muito proveitoso descobrir como 

funcionam outros PETs e algum meio de produção ou organização que pode ser trazido para 

o PET Engenharia Biomédica. 

● Registro fotográfico da atividade: 

 

 

Figura 57: Participação do PET Ciência da Computação na reunião semanal do PET 

Engenharia Biomédica. 



82 

 

 

Figura 58: Participação da reunião do PET Ciência da Computação. 

 

Figura 59: Apresentação do PET Ciência da Computação para o PET Engenharia 

Biomédica. 
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14 ATIVIDADES INTERNAS E ADMINISTRATIVAS DO GRUPO  
 

14.1 Atividades de língua estrangeira 

A língua estrangeira foi incentivada e trabalhada de variadas formas ao longo do ano, de 

forma direta e indiretamente, por meio de leituras e participações em palestras/eventos, 

destacando-se algumas palestras do “XIII SEB” e o “Workshop de Inglês - Do básico ao 

intermediário”. 

 

14.2 Atividades culturais 

--- 

14.3 Atividades de integração do grupo 

 Algumas integrações foram realizadas por meio de momentos nos quais os petianos jogaram 

determinados jogos online como “Gartic” e “Stop”. Além disso, esse ano realizamos a 

primeira e segunda versão do “Amigo Ifood”, no qual os petianos receberam o nome de outro 

petiano aleatoriamente para presentear com algum lanche que gostassem. 

 

14.4 Atividades de formação interna dos petianos 

 Após o processo seletivo, foram realizadas algumas capacitações internas pelos próprios 

petianos, sendo estas relacionadas à apresentação do PET (atividades, projetos, etc.), 

capacitações mais direcionadas para os petianos ingressantes. 

Foi realizado um treinamento interno entre os petianos que estavam organizando a maior 

parte do Simpósio de Engenharia Biomédica, com aprendizagem sobre as plataformas que 

seriam utilizadas. Posteriormente, passaram essa capacitação aos demais petianos que 

organizaram o decorrer da atividade. 

 

14.5 Processos seletivos de petianos 

 Foi realizado um processo seletivo no mês de setembro, o qual ocorreu de forma online por 

meio da plataforma Microsoft Teams. O processo seletivo contou com 7 participantes. 

Destes, 3 ingressaram diretamente, e outros 3 ingressaram em outubro durante a lista de 

espera. Está previsto um novo processo seletivo para o começo do ano de 2022, os detalhes 

relacionados ao edital e as datas já estão em fase avançada. 

 

14.6 Reuniões administrativas do PET 

 Foram realizadas reuniões administrativas semanais por meio da plataforma Microsoft 

Teams, as quais eram divididas em pautas e comissões, sendo cada assunto tratado de 

maneira individual e cada atividade discutida de acordo com sua importância e urgência. 

Para cada reunião era feito um quadro de atividades semanal para uma maior organização 

dos petianos. Todas as reuniões foram devidamente documentadas por meio da realização 

de ATAs. 

 

14.7 Site do grupo 

 Um novo site para o grupo foi criado e oficialmente divulgado em abril de 2021:  

https://petengenhariabiomedica.com/ . Com um aspecto visual mais moderno, possui 

páginas de explicações sobre o curso de Engenharia Biomédica, a UFU e o mercado de 

trabalho. Além disso, inclui seções sobre o grupo PET (o que é o programa, quem são os 

ex-petianos e quem é a turma atual), com a disponibilização dos relatórios e planejamentos 

https://petengenhariabiomedica.com/
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desde 2016. No site, é informado sobre certificados e são feitas algumas transcrições de 

atividades realizadas.   

 

14.8 Mural do PET 

 

 

 

Figura 73: Mural. 

 

14.9 Outras 

---
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15 PRODUÇÃO ACADÊMICA  

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

Título do trabalho 
Tipo 

(trabalho completo, 

resumo etc) 

Autor(es) petiano(s) 
Meio de publicação 
e/ou apresentação 

(com local e data) 

Impacto das novas diretrizes curriculares 
no perfil dos cursos de graduação em 
Engenharia Biomédica do Brasil 

Artigo 

Cayo Phellipe R. de Oliveira, Conrado da S. e Oliveira 
Neto, Fabiana C. e Silva, João Victor C. Novais, João 
Víctor O. Mendes, Narrayanni Isabelly D. Santana, 
Nathalia L. L. Santos, Priscila A. Nunes, Renata M. da 
Costa, Thaís B. C. Souza 

XIII SEB - 14/09/2021 - 
online  

A microtomografia computadorizada como 
ferramenta de caracterização de 
arcabouços para Engenharia Tecidual 

Artigo Renata Moreira da Costa 
XII SEB - 14/09/2021 - 
online 

EMGenius: aparelho de biofeedback para 
reabilitação do músculo quadríceps 

Artigo João Victor Oliveira Mendes 
XIII SEB - 13/09/2021 - 
Online 

Os2 – Desenvolvimento de uma proposta 
de um assistente virtual para 
monitoramento de pacientes com COVID-
19 

Artigo Narrayanni Isabelly David Santana 

XIII SEB - 13/09/2021 - 
Online 
 
 

AEREO - Proposta de jogo sério com 
neurofeedback para tratamento de 
pacientes com TDAH 

Artigo Narrayanni Isabelly David Santana 
XIII SEB - 13/09/2021 - 
Online 

O papel e o progresso dos biorreatores na 
engenharia tecidual de valvas cardíacas 

Artigo Fabiana Costa e Silva e Nathalia Lopes Lima Santos 
XIII SEB - 13/09/2021 - 
Online 

 
15.2 Liste abaixo, caso haja, o nome dos discentes que não tiveram trabalhos publicados ou apresentados no ano de referência do relatório e, para 
cada um, justifique a razão para o não cumprimento deste requisito. 

Petiano(a) Razão para o não cumprimento de publicação/apresentação 
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Ana Luiza Inácio Rosa 
O petiano entrou no grupo recentemente e não fez nenhuma publicação tanto durante o ano letivo, quanto em 
sua permanência no grupo PET. 

Pedro Faria de Bessa 
O petiano entrou no grupo recentemente e não fez nenhuma publicação tanto durante o ano letivo, quanto em 
sua permanência no grupo PET. 

Samuel de Oliveira Lino 
A petiana entrou no grupo recentemente e não fez nenhuma publicação tanto durante o ano letivo, quanto em 
sua permanência no grupo PET. 
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16 APOIO E ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL  

 

16.1 Comente sobre o apoio institucional da UFU no desenvolvimento das atividades 
acadêmicas do grupo 
 
A administração superior UFU, sempre que solicitada, tem prestado apoio às atividades 
desenvolvidas pelo PET Engenharia Biomédica.  
 
No entanto, chamamos atenção para demandas importantes que, apesar de solicitações 
anteriores, ainda não foram abordadas pela Administração Superior da UFU, nem pela 
Unidade Acadêmicas. A principal delas é a necessidade de espaço físico, equipamento e 
mobiliário adequado. Hoje, o grupo PET trabalha em uma pequena sala no bloco 1A, que 
não comporta sequer metade da equipe. A falta de mobiliário e equipamentos em qualidade 
e quantidade adequada também tornam muitas de nossas atividades demoradas e, algumas 
vezes, as impossibilitam. Por exemplo, nossa sala não comporta sequer nossas reuniões de 
equipe.  
 
Porém, a administração ofereceu suporte técnico para os equipamentos da sala como ar-
condicionado, e serviços essenciais, mas a questão da necessidade do espaço físico e de 
equipamentos adequados ainda não foi atendida. 
 

16.2 Comente sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação 
(CLAA) quanto ao acompanhamento, orientação e avaliação do grupo 
 
O CLAA tem se mostrado bastante atencioso no acompanhamento e orientação do grupo. 
As avaliações têm sido coerentes, com apontamentos importantes para a evolução do PET 
Engenharia Biomédica. 
 
 
 
Local e data: Uberlândia, 31 de janeiro de 2022 
 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
Tutor: Prof. Alcimar Barbosa Soares, PhD 

 
 


