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Atividade Plenamente Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

As atividades plenamente realizadas tiveram avaliações positivas. o Projeto Integrado de uma Minifábrica de
Blocos Construtivos a partir de Resíduos de Construção Civil chegou a termo com a apresentação de projeto
de graduação elaborado por participantes. Os minicursos em Tecnologia de Construção de Poços de Petróleo
e Ferramentas de Fundo de Poço tiveram participação significativa a atenderam às demandas dos alunos. A
participação do PET Mecânica nas atividades do Departamento, do Colegiado e da Universidade foi sempre
profissional e dedicada.

Desenvolvida plenamente

Atividade - Mini-Cursos em Ferramenta Específica em Engenharia Mecânica: Ansys
(Software de Elementos Finitos), CAD/CAE/CAM e Solidworks e/ou Solid Edge.

Data Início da atividade 01/01/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014

Descrição
Os cursos são planejados em função das necessidades tanto do Grupo PET como dos alunos do
Curso de Engenharia Mecânica e dos alunos que participam dos projetos de extensão e pesquisa
do Departamento de Engenharia Mecânica. Serão programados ao longo do ano Minicursos de
ANSYS (Software de Elementos Finitos), CAD (Computer Aided Design)/CAE(Computer Aided
Engineering)/ CAM(Computer Aided Manufacturing), Solidworks e/ou Solid Edge.

Objetivos
O objetivo é dar noções básicas para os alunos calouros do PET tendo como monitores bolsistas
veteranos, permitindo que os mesmos desenvolvam estes conhecimentos e passem a ser monitores
destes minicursos tendo como clientela principalmente os alunos do Curso de Engenharia
Mecânica.

Como a atividade será realizada?
Os cursos servem como forma de aprendizado, onde bolsistas com certa experiência (veteranos)
ensinam os demais bolsistas calouros. Este procedimento permite que os bolsistas calouros
aprofundem seu conhecimento e se habilitem como monitores destes minicursos para os novos
bolsistas do PET, alunos da graduação do Centro Tecnológico e alunos dos projetos de pesquisa e
extensão do Departamento de Engenharia Mecânica. Destaca-se que estes minicursos estão
relacionados diretamente com a extensão e as pesquisas científicas do Grupo PET. Além disso,
são ferramentas usadas em diversas disciplinas de graduação.



Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Aprimorar os conhecimentos técnicos dos alunos da graduação, com o preenchimento de lacunas
da grade curricular e do maior desenvolvimento da didática dos ministrantes. Preparar os alunos
do PET para serem instrutores dos alunos da graduação e dos projetos de extensão. Oferecer
conhecimento de qualidade fazendo com que as perspectivas profissionais dos alunos de
graduação fiquem muito mais abrangentes. Proporcionar ao petiano a oportunidade de desenvolver
habilidades de trabalhar em equipe, de ensino-aprendizagem e de prática em projetos.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Aprimorar os conhecimentos técnicos dos alunos da graduação, com o preenchimento de lacunas
da grade curricular e do maior desenvolvimento da didática dos ministrantes. Preparar os alunos
do PET para serem instrutores dos alunos da graduação e dos projetos de extensão. Oferecer
conhecimento de qualidade fazendo com que as perspectivas profissionais dos alunos de
graduação fiquem muito mais abrangentes. Proporcionar ao petiano a oportunidade de desenvolver
habilidades de trabalhar em equipe, de ensino-aprendizagem e de prática em projetos.

Atividade - Atividades de Extensão: Recepção dos alunos ingressantes - Organização

Data Início da atividade 01/04/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014

Descrição
Na recepção dos alunos ingressantes dos Curso de Engenharia Mecânica do Centro Tecnológico
participam diferentes organizações estudantis, CT-Júnior, Grupo PET da Engenharia Mecânica,
Diretório Acadêmico (DA) do Centro Tecnológico (CT) da UFES, representantes dos Projetos de
Extensão do Aerodesign, Equipe Vitoria Baja e Robótica Educacional.

Objetivos
O objetivo desta recepção é enfatizar que o curso de engenharia não se limita somente às
disciplinas, existindo inúmeras oportunidades de se complementar a formação, e de se aproveitar a
riqueza de se estar em uma Universidade, com seus laboratórios, sua diversidade, seus centros de
produção de conhecimento.

Como a atividade será realizada?
O Grupo PET da Engenharia Mecânica, ao invés de apenas apresentar palestras, tem participado
desta recepção organizando e conduzindo oficinas (cursos) com os ingressantes, onde os
participantes trabalham em equipes.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se que essa recepção oriente os ingressantes para essa nova etapa, com informações sobre a



UFES, seus cursos, as oportunidades de atividades extracurriculares, incentivando o
relacionamento com seus colegas. Familiarizar o aluno com a nova realidade em que ele estará
inserido, mostrando o seu papel na universidade e na sociedade.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Espera-se que essa recepção oriente os ingressantes para essa nova etapa, com informações sobre a
UFES, seus cursos, as oportunidades de atividades extracurriculares, incentivando o
relacionamento com seus colegas. Familiarizar o aluno com a nova realidade em que ele estará
inserido, mostrando o seu papel na universidade e na sociedade.

Atividade - Atividade de Extensão: Reuniões InterPET - Participação/Organização

Data Início da atividade 01/01/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014

Descrição
Através de reuniões quinzenais entre os grupos PET da UFES, os participantes exercitam o uso da
linguagem oral em ambiente de reunião onde o grupo está sempre elaborando projetos para o
movimento PET UFES e discutindo questões político-administrativas sobre o programa e a
relação entre tal programa e a Universidade. Além disso, promove a integração entre os grupos.

Objetivos
As reuniões do Interpet são uma boa oportunidade para os alunos do PET ganharem experiência
na organização de eventos e também promovem um ambiente de integração entre os Grupos PET
da universidade, aumentando a representatividade do grupo diante da UFES. Promover o
treinamento de trabalho em equipe, capacidade de liderança e de se vender idéias e projetos.
Estimular o comportamento ético profissional.

Como a atividade será realizada?
Por meio de reuniões quinzenais entre os grupos PET da UFES, os participantes exercitam o uso
da linguagem oral em ambiente de reunião onde o grupo treina o trabalho em equipe, capacidade
de liderança e estimula o comportamento ético profissional.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Promover uma maior integração entre os grupos PET fomentando a interdisciplinaridade nas
atividades. Treinar o trabalho em equipe, capacidade de liderança e estimular o comportamento
ético profissional.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Promover uma maior integração entre os grupos PET fomentando a interdisciplinaridade nas
atividades. Treinar o trabalho em equipe, capacidade de liderança e estimular o comportamento
ético profissional.

Atividade - Atividade de ensino: Apoio Acadêmico - Monitorias



Data Início da atividade 01/01/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014

Descrição
A atividade será desenvolvida por alunos do grupo PET com o objetivo de auxiliar os alunos da
graduação nas disciplinas que envolvem a Vibrações Mecânicas, Resistência dos Materiais e
Laboratório de Sistema Mecânicos, sob a supervisão do professor responsável pela disciplina.

Objetivos
A atividade busca auxiliar, orientar e acompanhar os alunos da graduação nas disciplinas
envolvidas nesta atividade, identificando as principais dúvidas e reportando-as aos professores
para melhorar a estratégia de ensino.

Como a atividade será realizada?
A participação dos alunos do grupo PET será por atendimento individual para dúvidas,
atendimento em grupo para realização de experimentos, e, ainda, no desenvolvimento de materiais
de suporte como apostilas e desenvolvimento de novos experimentos no laboratório.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Contribuir de forma positiva na qualidade e melhoria do ensino dos alunos e do próprio curso.
Aumentar o contato entre os calouros e veteranos. Aprimorar os conhecimentos técnicos dos
alunos da graduação, com o preenchimento de lacunas da grade curricular e do maior
desenvolvimento da didática dos ministrantes. Oferecer conhecimento de qualidade fazendo com
que as perspectivas profissionais dos alunos de graduação fiquem muito mais abrangentes.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Contribuir de forma positiva na qualidade e melhoria do ensino dos alunos e do próprio curso.
Aumentar o contato entre os calouros e veteranos. Aprimorar os conhecimentos técnicos dos
alunos da graduação, com o preenchimento de lacunas da grade curricular e do maior
desenvolvimento da didática dos ministrantes. Oferecer conhecimento de qualidade fazendo com
que as perspectivas profissionais dos alunos de graduação fiquem muito mais abrangentes.

Atividade - Atividade de ensino: Visitas Técnicas

Data Início da atividade 01/01/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014

Descrição
As visitas técnicas são atividades diferenciadas de caráter científico relacionadas a indústrias e
centros de pesquisas. A atividade de visita técnica visa o encontro do acadêmico com o universo
profissional, proporcionando aos participantes uma formação mais ampla. A realização destas é de
extrema relevância para os alunos da graduação. Nela, é possível observar o ambiente real de uma
empresa em pleno funcionamento, além de ser possível verificar sua dinâmica, organização e
todos os fatores teóricos implícitos nela. Nas visitas técnicas também é possível verificar aspectos
teóricos que regem a empresa. Muitos estudos e pesquisas requerem também tal visita já que há a
necessidade de verificar hipóteses, teses e teorias na prática.



Objetivos
Oferecer maior contato do graduando com as diversas áreas da engenharia e com a realidade
profissional de um engenheiro. Espera-se que o estudante obtenha um maior entendimento de seu
papel no universo profissional, além destas consistirem num método mais dinâmico de
aprendizado daquilo que é visto no curso de graduação ou nas pesquisas realizadas para a
produção acadêmica do grupo PET.

Como a atividade será realizada?
O Grupo PET procurará manter contato com empresas, centro de pesquisas e expositores de feiras
tecnológicas agendando visitas técnicas e promovendo o contato direto com representantes de
empresas, fabricantes e fornecedores. Esta atividade se estende também para a graduação. São
visitas realizadas em empresas, com o acompanhamento de um ou mais professores, com o
objetivo de proporcionar aos estudantes uma visão técnica da futura profissão.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Esclarecer e ampliar a visão dos graduandos (inclusive os alunos do PET) quanto aos temas:
mercado, desenvolvimento tecnológico, inovação, áreas de atuação, organização empresarial etc.
Nesse contexto, destaca-se a oportunidade de divulgar o grupo PET Engenharia Mecânica, e
estabelecer parcerias com as empresas visitadas ou expositores. Esperam-se obter recursos e
auxílios que permitam estender essas visitas (e conseqüentes benefícios) aos demais alunos de
graduação. Produção de um Relatório de Visita Técnica, que deverá ser assinado pelo professor
responsável pela visita, para fins de pontuação em Atividades Complementares previstas no curso
de graduação.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Esclarecer e ampliar a visão dos graduandos (inclusive os alunos do PET) quanto aos temas:
mercado, desenvolvimento tecnológico, inovação, áreas de atuação, organização empresarial etc.
Nesse contexto, destaca-se a oportunidade de divulgar o grupo PET Engenharia Mecânica, e
estabelecer parcerias com as empresas visitadas ou expositores. Esperam-se obter recursos e
auxílios que permitam estender essas visitas (e conseqüentes benefícios) aos demais alunos de
graduação. Produção de um Relatório de Visita Técnica, que deverá ser assinado pelo professor
responsável pela visita, para fins de pontuação em Atividades Complementares previstas no curso
de graduação.

Atividade - Atividades de Extensão: Feira de Cursos da UFES -
Organização/Participação

Data Início da atividade 01/03/2014 Data Fim da atividade 31/07/2014

Descrição
A Feira de Cursos é uma realização da Pró-Reitoria de Graduação da UFES, em conjunto com as
coordenações dos cursos de graduação da UFES e os grupos do Programa de Educação Tutorial
(PET), com o patrocínio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) e da
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (SECT). A Feira envolverá os próprios
universitários da UFES que de forma informal irão expor o curso a que pertencem. Durante todo o
dia os universitários ficarão disponíveis para tirar dúvidas e expor informações relevantes sobre



seus cursos: duração, disciplinas oferecidas, programa de pós-graduação, projetos de pesquisas,
extensão e monitorias, entre outros.

Objetivos
O objetivo é apresentar os cursos de graduação oferecidos pela UFES para a comunidade externa e
contribuir para as escolhas dos candidatos ao Vestibular da UFES. Dirigida para os estudantes de
ensino médio das redes pública e particular do Estado.

Como a atividade será realizada?
Os grupos do Programa de Educação Tutorial (PET)ajudam na organização do evento que é anual
Dirigida para os estudantes de ensino médio das redes pública e particular do Estado. Na feira, o
estudante encontra informações sobre todos os cursos oferecidos pela Universidade Federal do
Espírito Santo, sendo uma ótima oportunidade para conhecer a futura profissão.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Permitir que os vestibulandos tenham informações sobre os cursos oferecidos pela universidade
com o objetivo de auxiliar na sua escolha. Proporcionar uma maior integração dos grupos PET da
UFES, uma vez que se trata de uma atividade conjunta. Proporcionar ao petiano a oportunidade de
desenvolver habilidades de trabalhar em equipe, de prática de liderança e de desenvolvimento de
idéias.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Permitir que os vestibulandos tenham informações sobre os cursos oferecidos pela universidade
com o objetivo de auxiliar na sua escolha. Proporcionar uma maior integração dos grupos PET da
UFES, uma vez que se trata de uma atividade conjunta. Proporcionar ao petiano a oportunidade de
desenvolver habilidades de trabalhar em equipe, de prática de liderança e de desenvolvimento de
idéias.

Atividade - Atividade de Ensino - Curso: Tecnologia de Construção de Poços de
Petróleo (Petroleum Well Construction Technologies).

Data Início da atividade 01/11/2013 Data Fim da atividade 31/05/2014

Descrição
Trata-se de um curso de longa duração, que engloba palestras e visitas técnicas, com uma carga
horária total de 80 horas, cujo livro texto tem o título Petroleum Well Construction, publicado pela
John Wiley and Sons e escrito por engenheiros da Halliburton. Esta atividade será coordenada
pelo Prof. Geraldo Rossoni Sisquini e terá a participação do Especialista de Serviços Especiais em
Construção de Poços de Petróleo, Sr. Odilon Dias Vieira, com experiência na Halliburton,
Schlunberger, Shell, entre outras empresas do Setor de Petróleo e Gás.

Objetivos
O aprimoramento do conhecimento técnico dos alunos da graduação e do Grupo PET para um
ramo específico do Setor de Petróleo e Gás, no caso a Construção de Poços de Petróleo, com o
objetivo de preencher lacunas da grade curricular e estabelecer uma maior aproximação com o
Setor de Petróleo e Gás são os resultados esperados pelo grupo.



Como a atividade será realizada?
Este curso procura estabelecer uma relação de proximidade com os desafios e avanços
técnico-científicos que envolvem a Construção de Poços de Petróleo, possibilitando, através de
visitas técnicas, pesquisas e informações atualizadas na língua inglesa, a necessária interação com
o mundo real dos campos de petróleo. Além disto, procura dispor aos alunos uma fonte de
informações relacionadas às ciências aplicadas na Indústria do Petróleo de forma a despertar o
interesse profissional e afinar a linguagem técnica como importante recurso para o campo
profissional deste setor industrial.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Proporcionar ao petiano a oportunidade de se tornar monitor nesta atividade e de desenvolver
habilidades de trabalho em equipe e de ensino-aprendizagem. Contribuir no desenvolvimento de
patentes e inovação tecnológica. Preparar o aluno para a realização de estágios e o mercado de
trabalho nas empresas voltadas para a Construção de Poços de Petróleo como a Halliburton,
Schlunberger, Shell, entre outras empresas do Setor de Petróleo e Gás.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Proporcionar ao petiano a oportunidade de se tornar monitor nesta atividade e de desenvolver
habilidades de trabalho em equipe e de ensino-aprendizagem. Contribuir no desenvolvimento de
patentes e inovação tecnológica. Preparar o aluno para a realização de estágios e o mercado de
trabalho nas empresas voltadas para a Construção de Poços de Petróleo como a Halliburton,
Schlunberger, Shell, entre outras empresas do Setor de Petróleo e Gás.

Atividade - Atividades de Extensão: Dia PET - Participação/Organização

Data Início da atividade 01/01/2014 Data Fim da atividade 28/02/2014

Descrição
É um evento promovido em conjunto por todos os PETs daUniversidade Federal do Espírito
Santo. O encontro tem por objetivo proporcionar um espaço de maior integração entre os alunos
do PET, ideal para que os grupos troquem experiências, fortalecendo assim a discussão sobre a
interdisciplinaridade e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, fundamentos
norteadores do programa. O encontro visa ainda discutir a melhor forma de resolver problemas
comuns aos grupos e deliberar sobre questões relativas ao programa no âmbito local e nacional.

Objetivos
As discussões realizadas no Dia PET servem para a programação de novas atividades conjuntas e
para nortear ações junto ao PET/MEC. Treinamento de trabalho em equipe, capacidade de
liderança e de desenvolvimento de idéias. Estimular o comportamento ético profissional.

Como a atividade será realizada?
O Dia PET é um evento tradicional da UFES com o objetivo de reunir todos os 13 grupos PET da
Universidade para discussões pertinentes ao Programa. Esse ano o evento será realizado em 01 e
02 de fevereiro. Além de um Dia PET Integração, com gincanas e atividades recreativas que visam
aproximar os bolsistas de todos os grupos da UFES, estão previstos para esse ano um segundo dia



de encontro com a reunião de grupos de trabalho e grupos de discussão com os seguintes temas: 1.
Estrutura e demandas de custeio/Estruturação legal dos gruposPET/UFES; 2. Formação critica,
cidadã e sociopolítica; 3. PET, CLAA, Departamentos e Colegiados; 4. Relação dos egressos; 5.
Tripé acadêmico: Ensino, Extensão e Pesquisa. Ao final dos trabalhos, temos uma Assembléia
Geral.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Avançar na elaboração de metodologias, legislação e articulação nas atividades executadas em
conjunto pelos grupos PET. Aumentar a integração e compartilhar idéias e experiências entre os
diferentes grupos PET’s da Universidade Federal do Espírito Santo. Treinamento de trabalho em
equipe, capacidade de liderança e de desenvolvimento de idéias. Estimular o comportamento ético
profissional.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Treinamento de trabalho em equipe, capacidade de liderança e de desenvolvimento de idéias.
Estimular o comportamento ético profissional.

Atividade - Atividade de Pesquisa: Projeto Integrado de uma Minifábrica de Blocos
Construtivos a partir de Resíduos de Construção Civil

Data Início da atividade 01/01/2014 Data Fim da atividade 31/07/2014

Descrição
O projeto está divido em 2 fases, divididas em 6 etapas, que são: Fase 1: Projetos 1) Modelo de
Negócio; 2) Projeto mecânico (desenhos, especificação de materiais e dimensionamentos); 3)
Projeto elétrico; 4) Projeto do processo produtivo (estudos de capacidade, arranjo físico, fluxo
produtivo e simulação discreta); Fase 2: Desenvolvimento 5) Fabricação; 6) Teste de campo.

Objetivos
Aumentar a motivação dos alunos no curso de Engenharia Mecânica. Promover o aprendizado
multidisciplinar. Elevar o conhecimento com a prática de leitura de artigos científicos e a fala na
língua estrangeira. Desenvolver protótipos. Escrever na forma de um trabalho final pelo menos as
quatro etapas da fase 1.

Como a atividade será realizada?
Pelo menos as quatro etapas da fase 1 serão concluídas no final do trabalho. Estudo bibliográfico
sobre o tema; Apresentação de desenhos construtivos do protótipo; Cada etapa do trabalho será
acompanhada visando o atendimento do cronograma e o aprimoramento da qualidade do trabalho
final.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Criar uma máquina que recicle o resíduo de construção civil e apresentar este projeto para uma



banca. Integrar os Grupos PET da Engenharia Mecânica e Elétrica. Apresentação do resultado
final do projeto.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Criar uma máquina que recicle o resíduo de construção civil e apresentar este projeto para uma
banca. Integrar os Grupos PET da Engenharia Mecânica e Elétrica. Apresentação do resultado
final do projeto.

Atividade - Atividade de Ensino: Aprendizagem por Meio de Desenvolvimento de um
Projeto

Data Início da atividade 01/06/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014

Descrição
A prática pedagógica por meio do desenvolvimento de projetos é uma forma de conceber
educação que envolve o aluno, o professor, os recursos disponíveis, inclusive as novas
tecnologias, e todas as interações que se estabelecem nesse ambiente, denominado ambiente de
aprendizagem. Este ambiente é criado para promover a interação entre todos os seus elementos,
propiciar o desenvolvimento da autonomia do aluno e a construção de conhecimentos de distintas
áreas do saber, por meio da busca de informações significativas para a compreensão,
representação e resolução de uma situação-problema.

Objetivos
Atender às demandas da sociedade; considerar as expectativas, potencialidades e necessidades dos
alunos; Criar espaço para que professores e alunos tenham autonomia para desenvolver o processo
de aprendizagem de forma cooperativa, com trocas recíprocas, solidariedade e liberdade
responsável; Desenvolver as capacidades de trabalhar em equipe, tomar decisões, comunicar-se
com desenvoltura, formular e resolver problemas relacionados com situações contextuais;
Desenvolver a habilidade de aprender a aprender, de forma que cada um possa reconstruir o
conhecimento, integrando conteúdos e habilidades; incorporar as novas tecnologias não apenas
para expandir o acesso à informação atualizada, mas principalmente para promover uma nova
cultura do aprendizado.

Como a atividade será realizada?
Pretende-se por meio desta atividade desenvolver o conhecimento sobre um determinado tema
através da sugestão por parte do aluno do grupo PET, da graduação ou de setores produtivos de
um projeto que permita aos participantes dominar o tema com desenvoltura após a conclusão do
projeto.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Habilitação na execução de pesquisa em diferentes áreas e o interesse por iniciação científica.
Aprimoramento dos bolsistas do PET e alunos de graduação, aumentando o seu conhecimento
extracurricular. Habilitar o aluno na inovação tecnológica e/ou sustentabilidade ambiental visando
o avanço na destinada aplicação, podendo inclusive gerar patentes. Habilitar o aluno na execução
de projetos e/ou protótipos para a solução de problemas, exercitando a capacidade criativa dos
participantes, além de promover a sua integração.



Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Habilitação na execução de pesquisa em diferentes áreas e o interesse por iniciação científica.
Aprimoramento dos bolsistas do PET e alunos de graduação, aumentando o seu conhecimento
extracurricular. Habilitar o aluno na inovação tecnológica e/ou sustentabilidade ambiental visando
o avanço na destinada aplicação, podendo inclusive gerar patentes. Habilitar o aluno na execução
de projetos e/ou protótipos para a solução de problemas, exercitando a capacidade criativa dos
participantes, além de promover a sua integração.

Atividade - Atividade de Extensão: Organização de Evento - Etapa Estadual da
Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR)

Data Início da atividade 01/02/2014 Data Fim da atividade 31/07/2014

Descrição
Participar da organização da etapa estadual da OBR, ajudando na organização espacial do evento
bem como na execução das competições que acontecem no mesmo. Os integrantes do PET
participaram da montagem das arenas, da arbitragem das partidas e da divulgação do evento. A
OBR possui diversas modalidades que procuram adequar-se tanto ao público que nunca viu
robótica quanto ao público de escolas que já têm contato com a robótica educacional. A OBR
destina-se a todos os alunos de qualquer escola pública ou privada do ensino fundamental, médio
ou técnico em todo o território nacional, e é uma iniciativa pública, gratuita e sem fins lucrativos.
O Laboratório de Robótica Educacional da UFES sempre se comprometeu em realizar a etapa
estadual da OBR e apoiar o evento a nível nacional.

Objetivos
A organização da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica tem como principal objetivo
estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificar jovens talentosos, e promover
debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem brasileiro. Promover a popularização
da robótica e disponibilizar para os alunos da educação básica um evento para realização de
experimentos e troca de informações.

Como a atividade será realizada?
Os alunos do PET Engenharia Mecânica envolvidos neste projeto têm as seguintes atividades: -
Encontros semanais de 4 horas para construção e programação de protótipos para cumprir o
desafio da competição; - Organização de Competições de Robótica, dentre elas a etapa estadual da
Olimpíada Brasileira de Robótica - OBR, organizada pelo Laboratório de Robótica Educacional
do Departamento de Engenharia Mecânica da UFES tendo como público alvo alunos do Ensino
Fundamental e Médio do Estado do Espírito Santo com o patrocínio de órgãos de fomento.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Integração da universidade com alunos da educação básica. Integração do PET de Engenharia
Mecânica com o PET de Engenharia Elétrica. Esta atividade proporciona aos bolsistas o
aprendizado de gerenciar projetos através da organização e cumprimento de tarefas, bem como a
lidar com a resolução de problemas diante de imprevistos que são comuns em uma competição,
dentre eles, auxiliar equipes que tiveram robôs danificados durante o transporte para o evento. A



organização da OBR é uma boa oportunidade para os alunos do PET ganharem experiência na
organização de eventos e também gera um grande movimento na área do ensino fundamental e
médio para o envolvimento dos alunos em projetos de robótica educacional, aumentando a
participação desses em eventos nacionais ou internacionais.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Integração da universidade com alunos da educação básica. Integração do PET de Engenharia
Mecânica com o PET de Engenharia Elétrica. Esta atividade proporciona aos bolsistas o
aprendizado de gerenciar projetos através da organização e cumprimento de tarefas, bem como a
lidar com a resolução de problemas diante de imprevistos que são comuns em uma competição,
dentre eles, auxiliar equipes que tiveram robôs danificados durante o transporte para o evento. A
organização da OBR é uma boa oportunidade para os alunos do PET ganharem experiência na
organização de eventos e também gera um grande movimento na área do ensino fundamental e
médio para o envolvimento dos alunos em projetos de robótica educacional, aumentando a
participação desses em eventos nacionais ou internacionais.

Atividade - Atividade de Ensino: Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso de
Engenharia Mecânica por parte dos discentes, egressos e professores.

Data Início da atividade 01/03/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014

Descrição
A avaliação do desenvolvimento do Projeto Pedagógico se dará em relação ao cumprimento de
seus objetivos, perfil do egresso, habilidades e competências, estrutura curricular, flexibilização
curricular, atividades complementares, pertinência do curso no contexto regional, corpo docente e
discente (REBONATTO, M. T. et alli, Auto-Avaliar: Conhecer para qualificar, Editora
Universitária, Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2006.). Portanto, a avaliação é um
dos aspectos mais importantes do projeto pedagógico. Deve ser entendida como um processo
permanente, com ênfase na dimensão qualitativa.

Objetivos
O principal objetivo é mostrar o resultado do trabalho aos docentes e discentes, esperando motivar
uma discussão e troca de idéias que traga algum resultado positivo para o melhoramento do curso.
Espera-se que a atividade possa contribuir para uma melhor compreensão dos diferentes aspectos
na formação acadêmica dos alunos. Outro objetivo desta atividade é incluir os alunos do Grupo
PET da Engenharia Mecânica na organização desta avaliação uma vez que os discentes são
integrantes importantes desta avaliação.

Como a atividade será realizada?
A avaliação do Projeto Pedagógico será norteada pela: • Avaliação dos docentes pelos discentes
através de instrumento próprio; • Avaliação das Unidades Curriculares pelos discentes através de
instrumento próprio; • Avaliação do aproveitamento de aprendizagem do aluno; • Avaliação das
disciplinas por parte dos professores responsáveis pelas mesmas; • Avaliação do curso pelos
egressos através de instrumento próprio.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.



Os resultados de tais avaliações servirão como norteadores de eventuais mudanças no curso,
refletindo no seu projeto pedagógico. Atualmente o Departamento de Engenharia Mecânica já têm
uma comissão de avaliação do curso formada por professores.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Os resultados de tais avaliações servirão como norteadores de eventuais mudanças no curso,
refletindo no seu projeto pedagógico. Atualmente o Departamento de Engenharia Mecânica já têm
uma comissão de avaliação do curso formada por professores.

Atividade - Atividade de Pesquisa: Avaliação da Integridade Estrutural de Dutos,
Estruturas, e Equipamentos

Data Início da atividade 01/01/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014

Descrição
Com a evolução das leis que protegem o meio ambiente e o envelhecimento das estruturas,
equipamentos e dutos que compõem a indústria do petróleo, tornou-se necessário garantir sua
integridade, evitando-se acidentes com prejuízos econômicos e ambientais. Para assegurar a
continuidade operacional dessas linhas com razoável nível de segurança, foram desenvolvidos
métodos para avaliação estrutural dos mesmos baseados nos tipos de defeitos. Estas constatações
mostram que o crescimento tecnológico do Espírito Santo nos próximos anos, abrirá um mercado
de trabalho para especialistas de nível superior com formação em Engenharia Mecânica. Este
projeto de pesquisa oferece uma oportunidade impar aos alunos bolsistas de buscar conhecimentos
técnicos que geralmente não são abordados na graduação.

Objetivos
O objetivo desta pesquisa é estudar e comparar os métodos aplicados em estruturas, equipamentos
e dutos disponíveis na literatura. Serão usados dados relativos a defeitos coletados no campo e na
literatura.

Como a atividade será realizada?
A metodologia aplicada a dutos se estende também a estruturas e equipamentos, aumentando-se
assim o campo de estudo desta pesquisa. Os temas com objetivos específicos serão trazidos por
engenheiros da Petrobras de acordo com a demanda de problemas detectados por estes
engenheiros. Orientadores: Geraldo Rossoni Sisquini e Frederico Carlos Maciel Thom
(Engenheiro da Petrobrás). Esta atividade de pesquisa é desenvolvida em conjunto com outras
atividades do grupo PET. O tema permite que o aprofundamento do conhecimento do aluno
bolsista obtido como instrutor e/ou participante de cursos de Matlab, MS Project, Excell, e
Solidworks, seja incorporado nesta atividade de pesquisa.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Publicações de artigos e apresentação de seminários sobre o assunto aos alunos do PET e da
graduação. Espera-se que a atividade possa contribuir para uma melhor compreensão sobre o tema
e uma melhor inclusão no mercado de trabalho na área de Petróleo e Gás. Formar engenheiros



com uma sólida formação básica, capacitada para integrar os conhecimentos técnico-científicos,
ético, humano e ambiental no desenvolvimento de novas tecnologias e que atendam as
necessidades do homem e de preservação do meio ambiente.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Publicações de artigos e apresentação de seminários sobre o assunto aos alunos do PET e da
graduação. Espera-se que a atividade possa contribuir para uma melhor compreensão sobre o tema
e uma melhor inclusão no mercado de trabalho na área de Petróleo e Gás. Formar engenheiros
com uma sólida formação básica, capacitada para integrar os conhecimentos técnico-científicos,
ético, humano e ambiental no desenvolvimento de novas tecnologias e que atendam as
necessidades do homem e de preservação do meio ambiente.

Atividade - Reuniões PET Itinerante - Participação

Data Início da atividade 01/08/2014 Data Fim da atividade 15/12/2014

Descrição
Participar das reuniões mensais do PET Itinerante para discussão temas escolhidos entre a
comissão.

Objetivos
Promover uma discussão acerca de um tema escolhido pela comissão do PET Itinerante

Como a atividade será realizada?
Através de eventos programados de natureza interdisciplinar.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Integração entre grupos PET.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
As reuniões do PET Itinerante são uma boa oportunidade para os alunos do PET ganharem
experiência em discussões de temas importantes para toda a comunidade do PET UFES,
promovendo uma integração maior além daquela já existente no Interpet.

Atividade - Projeto Automodelo

Data Início da atividade 01/01/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014

Descrição
Equipe destinada a participar de competições de caráter estadual e nacional de corridas com
automodelo. Tem como principal objetivo propiciar a difusão e o intercâmbio de técnicas e
conhecimentos de engenharia entre estudantes e futuros profissionais da engenharia da
mobilidade, através de aplicações práticas e da competição estaduais e nacionais. Podemos citar os



seguintes benefícios da atividade para o grupo: Despertar interesse em projetos mecânicos através
da obtenção de conhecimentos específicos; Intercâmbio técnico e de conhecimento; Treinamento
de trabalho em equipe, capacidade de liderança e de se vender ideias e projetos; Apresentar o
Projeto Automodelo em eventos científicos e culturais. Representar o Curso de Engenharia
Mecânica, O Centro Tecnológico e a UFES no âmbito nacional.

Objetivos
Aprender todos os mecanismos do automodelo, bem como construir e projetar novas peças para
serem impressas na impressora 3D. Aprender a dar manutenção necessária enquanto estiver
ocorrendo competições.

Como a atividade será realizada?
A atividade consiste em colaboração entre o Departamento de Engenharia Mecânica (DEM –
UFES), Pró-Reitoria de Extensão (ProEx), ACARC ( Associação Capixaba de Automodelismo
RC) e Starret Universidades. A preparação do veiculo e participação nas competições envolve
uma série de atividades inerentes à engenharia mecânica.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Melhor formação dos engenheiros, desenvolvimento de espírito de equipe.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
A equipe obteve o 3º lugar geral na última etapa do campeonato nacional, ocorrido no Rio de
Janeiro.

Atividade - Organização de Eleições Estudantis

Data Início da atividade 01/09/2014 Data Fim da atividade 31/10/2014

Descrição
Organização das Eleições para escolha de representantes dos estudantes no departamento e no
colegiado. Uma vez por ano são escolhidos 7 representantes estudantis para o departamento e 2
para o colegiado. Fica a cargo do PET Engenharia Mecânica organizar todo o processo de eleição,
desde a inscrição dos candidatos até a apuração dos votos.

Objetivos
Constituição da representaçao discente nos órgãos da Universidade. Uma vez por ano são
escolhidos 7 representantes estudantis para o departamento e 2 para o colegiado. Fica a cargo do
PET Engenharia Mecânica organizar todo o processo de eleição, desde a inscrição dos candidatos
até a apuração dos votos.

Como a atividade será realizada?
Através da participação de membros do PET na organização, contagem de votos e
encaminhamento ao Departamento dos resultados.

Quais os resultados que se espera da atividade?



Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Representantes escolhidos e atuantes nas reuniões de colegiado e departamento. A eleição
estudantil representa a democratização da participação dos estudantes em assuntos referentes ao
CT III, bem como a própria graduação, com seus representantes no Colegiado.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Participação política nas instâncias da universidade.

Atividade - Parceria com o PET Psicologia

Data Início da atividade 01/09/2014 Data Fim da atividade 30/09/2014

Descrição
Organização da dinâmica de grupo, primeira etapa de seleção do PET Engenharia Mecânica. A
dinâmica de grupo é uma etapa muito importante no processo de seleção do PET Mecânica. Para
tanto, fez-se necessário uma parceria com o PET Psicologia, já que eles possuem muita
experiência nessa área. Tal parceria visa uma troca de experiência mútua, já que, em troca do PET
Psicologia realizar a dinâmica de grupo, o PET Mecânica se ofereceu para formatar os
computadores do PET Psicologia.

Objetivos
Organização da dinâmica de grupo, primeira etapa de seleção do PET Engenharia Mecânica, em
troca da formatação e intalação de anti-virus nos computadores do PET psicologia.

Como a atividade será realizada?
A seleção ocorreu no dia 19 de setembro com um grande número de candidatos. Neste dia haviam
três petianos do PET Psicologia avaliando o desempenho de cada um dos candidatos. Após a
dinâmica, os petianos se uniram e avaliaram cada um dos candidatos, deixando na
responsabilidade do PET Mecânica escolher quem iria para a segunda fase.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Seleção dos melhores candidatos a uma vaga no PET Mecânica.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Seleção dos melhores candidatos a uma vaga no PET Mecânica, bem como a integração com outro
programa PET de área diferente.

Atividade - Manufatura Aditiva - Impressora 3-D

Data Início da atividade 01/07/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014



Descrição
A atividade proposta visa promover o estudo e aperfeiçoamento da utilização da impressora 3D
para um melhor entendimento da montagem e do funcionamento de projetos mecânicos além de
oferecem aos participantes da atividade, a habilidade de num simples processo imprimirem partes
de alguns materiais com diferentes propriedades físicas e mecânicas. Tecnologias de impressão
avançadas permitem imitar com precisão quase exata a aparência e funcionalidades de protótipos
mecânicos. A atividade também promove o aperfeiçoamento das relações dos integrantes pois
além de ser realizada em grupo, permite a disseminação do aprendizado entre integrantes do PET
e da comunidade acadêmica.

Objetivos
O objetivo é o estudo e a utilização a impressora 3D para o desenvolvimento de projetos
mecânicos.

Como a atividade será realizada?
Compartilhar o conhecimento e promover o uso de ferramentas atuais e eficientes de impressão
3D, para que o aluno esteja capacitado para desenvolver suas tarefas ao ingressar na vida
profissional. Proporcionar ao petiano a oportunidade de se tornar monitor nesta atividade e de
desenvolver habilidades de trabalho em equipe e de ensino-aprendizagem. Contribuir no
desenvolvimento de patentes e inovação tecnológica em válvulas e ferramentas utilizadas na área
de Construção e Operação de Poços de Petróleo e Gás.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
A expectativa deste projeto é obter o conhecimento do funcionamento tecnológico desse
instrumento de produção inovador.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Aprofundar o conhecimento adquirido no modelo de impressora 3D adquirido pelo PET e
desenvolver novos e avançados conhecimentos em projetos de impressão, atingindo níveis em que
o aluno possa dominar todos os recursos da impressora.

Atividade - Atividade de Ensino e Pesquisa: Cálculo e Projeto de Ferramentas de Fundo
de Poço (Downhole Tools Design and Calculation)

Data Início da atividade 01/07/2013 Data Fim da atividade 30/06/2014

Descrição
Pesquisar o projeto e desenvolvimento de novas e existentes ferramentas essenciais na construção
de poços de petróleo. Esta atividade permite uma troca de conhecimento entre os alunos do PET.
Além disso, é uma forma de aprendizagem onde podemos identificar os seguintes benefícios: •
Promover a integração entre alunos do PET; • Promover o trabalho em equipe; • Estudo e
aperfeiçoamento de softwares para desenho (CAD); • Aprendizagem sobre o funcionamento e a
montagem das ferramentas desenhadas; • Permitir que o conhecimento adquiridos com o uso dos
softwares possibilite a troca de aprendizagem com a comunidade acadêmica na forma de cursos
e/ou mini-cursos; . Automatizar fluxos de trabalho com o objetivo de garantir a fabricação das
peças projetadas no ambiente de desenho 3D.



Objetivos
O objetivo é desenvolver no aluno habilidades para utilizar recursos tecnológicos para soluções de
projetos para fabricação de equipamentos aplicados nas operações especiais de construção de
poços de petróleo. Em paralelo, para cada equipamento em foco, tornar compreensível a interação
deste com o ambiente do poço através do conhecimento das variáveis do ambiente para aplicação
de cálculos objetivos e seleção de materiais de acordo com as Normas API. Dispor aos alunos uma
fonte de informações relacionadas às ciências aplicadas na Indústria do Petróleo de forma a
despertar o interesse profissional e afinar a linguagem técnica como importante recurso para o
campo profissional deste setor industrial.

Como a atividade será realizada?
O objetivo é desenhar válvulas e ferramentas utilizadas na área de Construção, Operação e
Manutenção de Poços de Petróleo e Gás. A ferramenta (sotfware) de desenho 3D utilizada no
processo de construção das peças será o Soliworks. Os protótipos desenvolvidos no ambiente do
SolidWorks serão construídos em impressoras 3D (Prototipagem). Esta atividade terá a
participação do Especialista de Serviços Especiais em Construção de Poços de Petróleo, Sr.
Odilon Dias Vieira, com experiência na Halliburton, Schlunberger, Shell entre outras empresas do
Setor de Petróleo e Gás. Orientador da atividade: Geraldo Rossoni Sisquini.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Compartilhar o conhecimento e promover o uso de ferramentas atuais e eficientes de desenho
(softwares), para que o aluno esteja capacitado para desenvolver suas tarefas ao ingressar na vida
profissional. Proporcionar ao petiano a oportunidade de se tornar monitor nesta atividade e de
desenvolver habilidades de trabalho em equipe e de ensino-aprendizagem. Contribuir no
desenvolvimento de patentes e inovação tecnológica em válvulas e ferramentas utilizadas na área
de Construção e Operação de Poços de Petróleo e Gás. Publicações de artigos e apresentação de
seminários sobre o assunto aos alunos do PET e da graduação. Espera-se que a atividade possa
contribuir para uma melhor compreensão sobre o tema e uma melhor inclusão no mercado de
trabalho na área de Petróleo e Gás.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Publicações de artigos e apresentação de seminários sobre o assunto aos alunos do PET e da
graduação. Espera-se que a atividade possa contribuir para uma melhor compreensão sobre o tema
e uma melhor inclusão no mercado de trabalho na área de Petróleo e Gás. Além disto, há uma
expectativa de geração de patentes no final desta atividade.

Atividade - Atividade de Extensão: Projeto do Aerodesign

Data Início da atividade 01/01/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014

Descrição
Neste projeto procura-se vencer os desafios de se construir uma aeronave não tripulada, com base
nos requisitos mínimos de projeto estipulados pelo regulamento da SAE Brasil e nos
conhecimentos obtidos na graduação de Engenharia Mecânica. A equipe é formada por alunos de
graduação da Engenharia Mecânica e Elétrica com participação do Grupo PET. A equipe estará



indo em 2014 para a sua terceira participação na competição nacional patrocinada pela SAE
Brasil.

Objetivos
O presente projeto tem como objetivo desenvolver uma aeronave radio-controlada capaz de
carregar a máxima carga paga possível, levantando vôo em, no máximo, 50 metros. A aeronave
deve ser otimizada de forma que tenha uma estrutura rígida e resistente, peso mínimo com avião
vazio e desempenho aerodinâmico satisfatório.

Como a atividade será realizada?
Um protótipo será construído nos laboratórios do Departamento de Engenharia Mecânica para que
tenha um desempenho eficiente com o objetivo de participar da competição nacional que ocorrerá
em 2014, no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), São José dos Campos,
SP. Este Projeto de Extensão de Robótica Educacional está registrado na Pró-Reitoria de Extensão
(PROEx). Coordenadores: Geraldo Rossoni Sisquini e Rafael Sartim. Através do trabalho em
equipe, são designadas aos integrantes tarefas distintas, mas correlacionadas, que sob aspectos
gerais foram classificadas como administrativas (Extensão), de ensino, projeto e construção
(Pesquisa).

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Aumentar a motivação dos alunos no curso de Engenharia Mecânica. Promover o aprendizado
multidisciplinar. Projetar, documentar, construir e voar um avião rádio controlado, que seja o mais
otimizado possível em todos os aspectos da missão. Representar o Curso de Engenharia Mecânica
e Elétrica e a UFES no âmbito regional e nacional. Produzir um artigo técnico descrevendo o
projeto do avião. Observação: Na competição de 2013 a equipe ficou em quinto lugar na
competição nacional.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Aumentar a motivação dos alunos no curso de Engenharia Mecânica. Promover o aprendizado
multidisciplinar. Projetar, documentar, construir e voar um avião rádio controlado, que seja o mais
otimizado possível em todos os aspectos da missão. Representar o Curso de Engenharia Mecânica
e Elétrica e a UFES no âmbito regional e nacional. Produzir um artigo técnico descrevendo o
projeto do avião. Observação: Na competição de 2013 a equipe ficou em quinto lugar na
competição nacional.



Atividade Parcialmente Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

As atividades acima relatadas como desenvolvidas parcialmente foram executadas, mas em um nível de
participação que deve ser considerado parcial.
Alguns mini-cursos foram ministrados e atenderam a um número significativo de alunos, mas nem todos
puderam ser oferecidos.
A participação dos alunos do PET no Projeto de Robótica Educacional, tradicional, não foi efetiva durante o
ano de 2014, seja pelo desligamento de alguns alunos participantes (graduação ou ciência sem fronteiras) ou
seja pela falta de disponibilidade dos novos alunos do PET Mecânica. A parceria, no entanto, não foi desfeita,
e a organização da etapa estadual ainda contou com a colaboração do PET.
O estudo de língua estrangeira ficou relegado ao Curso de Línguas (projeto de extensão do Departamento de
Letras da UFES). Em 2015 há o planejamento de um grupo de estudos em Projeto Conceitual que deverá se
reunir em língua inglesa.

Desenvolvida parcialmente

Atividade - Atividades de Ensino: Minicursos em Ferramentas Tecnológicas de Uso
Geral: Introdução ao Arduíno para uso em Projetos de Robótica, MS Project, Latex,
Matlab e Excell.

Data Início da atividade 01/01/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014

Descrição
Os cursos são planejados em função das necessidades tanto do Grupo PET como dos alunos do
Curso de Engenharia Mecânica e dos alunos que participam dos projetos de extensão e pesquisa
do Departamento de Engenharia Mecânica. Serão programados ao longo do ano Minicursos de
Introdução ao Arduíno para uso em Projetos de Robótica, Matlab, MS Project, Latex e Excell.

Objetivos
O objetivo é dar noções básicas para os alunos calouros do PET tendo como monitores bolsistas
veteranos, permitindo que os mesmos desenvolvam estes conhecimentos e passem a ser monitores
destes minicursos tendo como clientela principalmente os alunos do Curso de Engenharia
Mecânica.

Como a atividade será realizada?
Os cursos servem como forma de aprendizado, onde bolsistas com certa experiência (veteranos)
ensinam os demais bolsistas calouros. Este procedimento permite que os bolsistas calouros
aprofundem seu conhecimento e se habilitem como monitores destes minicursos para os novos
bolsistas do PET, alunos da graduação do Centro Tecnológico e alunos dos projetos de pesquisa e
extensão do Departamento de Engenharia Mecânica. Destaca-se que estes minicursos estão
relacionados diretamente com a extensão e as pesquisas científicas do Grupo PET. Além disso,
são ferramentas usadas em diversas disciplinas de graduação.

Quais os resultados que se espera da atividade?



Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Aprimorar os conhecimentos técnicos dos alunos da graduação, com o preenchimento de lacunas
da grade curricular e do maior desenvolvimento da didática dos ministrantes. Preparar os alunos
do PET para serem instrutores dos alunos da graduação e dos projetos de extensão. Oferecer
conhecimento de qualidade fazendo com que as perspectivas profissionais dos alunos de
graduação fiquem muito mais abrangentes. Proporcionar ao petiano a oportunidade de desenvolver
habilidades de trabalhar em equipe, de ensino-aprendizagem e de prática em projetos.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Aprimorar os conhecimentos técnicos dos alunos da graduação, com o preenchimento de lacunas
da grade curricular e do maior desenvolvimento da didática dos ministrantes. Preparar os alunos
do PET para serem instrutores dos alunos da graduação e dos projetos de extensão. Oferecer
conhecimento de qualidade fazendo com que as perspectivas profissionais dos alunos de
graduação fiquem muito mais abrangentes. Proporcionar ao petiano a oportunidade de desenvolver
habilidades de trabalhar em equipe, de ensino-aprendizagem e de prática em projetos.

Atividade - Atividade de Extensão: Projeto de Robótica Educacional

Data Início da atividade 01/01/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014

Descrição
Esta atividade permite contato com um assunto multidisciplinar que é a área de robótica sem
necessitar de muito conhecimento técnico. Além disso, é uma ótima forma de aprendizagem onde
podemos identificar os seguintes benefícios: • Aplicar conceitos de sala de aula na construção e
programação de protótipos; • Promover o trabalho em equipe; • Estudo de linguagens de
programação; • Estudo do funcionamento de microprocessador; • Estudo do funcionamento e
desempenho de dispositivos como motores e sensores (toque, luz, ultrassom e encoder); •
Produção de artigo: TDP (Trabalho de desenvolvimento do Projeto) – descrição da construção e
programação do robô para resolver o desafio proposto na CBR-IEEE-SEK.

Objetivos
Incentivar os alunos do Curso de Graduação de Engenharia Mecânica na formação de equipes para
construção e programação de robôs para participação em Competições de Robótica como, por
exemplo, a RoboCup, CBR - Competição Brasileira de Robótica, LARC - Competição
Latino-Americana de Robótica nas categorias IEEE-SEK, IEEE Open. Participar da Competição
Brasileira de Robótica (CBR 2014), que ocorrerá juntamente com a Competição
Latino-Americana – LARC, nas categorias IEEE-SEK, IEEE Open.

Como a atividade será realizada?
Em 2011 a equipe do Grupo PET participou pela primeira vez da CBR e conquistou o terceiro
lugar na categoria IEEE-SEK (Standard Educational Kits). Estes alunos ajudam a organizar e
trabalham como monitores voluntários na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica –
OBR, que é uma competição destinada a equipes das Escolas de Ensino Fundamental e Médio do
Estado do Espírito Santo. Este Projeto de Extensão de Robótica Educacional está registrado na
Pró-Reitoria de Extensão (PROEx). Coordenadora: Carmen Faria Santos.

Quais os resultados que se espera da atividade?



Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Proporcionar ao petiano a oportunidade de desenvolver habilidades de trabalhar em equipe, de
ensino-aprendizagem e de prática em projetos de protótipos, além de proporcionar uma integração
dos PETs de engenharia Elétrica e Mecânica. Aumentar a motivação dos alunos no curso de
Engenharia Mecânica. Promover o aprendizado multidisciplinar. Construir robôs capazes de
cumprir o desafio no menor tempo possível. Publicação de artigos onde se avalie e discuta a
aplicação desta atividade como forma de melhoria do aprendizado e motivação dos alunos na
graduação.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Proporcionar ao petiano a oportunidade de desenvolver habilidades de trabalhar em equipe, de
ensino-aprendizagem e de prática em projetos de protótipos, além de proporcionar uma integração
dos PETs de engenharia Elétrica e Mecânica. Aumentar a motivação dos alunos no curso de
Engenharia Mecânica. Promover o aprendizado multidisciplinar. Construir robôs capazes de
cumprir o desafio no menor tempo possível. Publicação de artigos onde se avalie e discuta a
aplicação desta atividade como forma de melhoria do aprendizado e motivação dos alunos na
graduação.

Atividade - Atividade de Ensino: Curso de Formação Não Técnica: Estudo de Língua
Estrangeira

Data Início da atividade 01/01/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014

Descrição
Devido ao fato da maior parte dos bolsistas já dominarem um idioma e/ou estarem matriculados
em cursos de idiomas estrangeiros no Centro de Línguas para a Comunidade (CLC) da UFES, que
fica no Campus de Goiabeiras em Vitória, bem próximo ao Centro Tecnológico onde está
instalado o Grupo PET, os alunos, por iniciativa própria, resolveram criar grupos de conversação e
tradução na língua francesa e inglesa.

Objetivos
O objetivo é auxiliá-los nas leituras técnicas das atividades de ensino, extensão e pesquisa, e na
participação em convênios/intercâmbios com instituições estrangeiras. Além disso, o grupo tem
como objetivo agregar conhecimentos específicos de Engenharia Mecânica, reforçando o contato
dos acadêmicos com assuntos menos abordados durante a graduação.

Como a atividade será realizada?
A atividade será desenvolvida pela criação grupos de conversação e tradução na língua francesa e
inglesa, onde serão realizadas leituras e conversas técnicas de assuntos pertinentes ás atividades de
ensino, extensão e pesquisa do Grupo PET.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Os encontros trarão resultados significativos para a formação dos petianos como a noção de
desenvolvimento de aulas e dinâmicas de grupo. Além disso, proporcionarão o constante contato
destes com a língua estrangeira e a interação quanto às atualizações na língua estrangeira.



Aumentar a chance de ser selecionado em convênios/intercâmbios com instituições estrangeiras. O
PET da Engenharia Mecânica tem perdido de dois a quatro alunos bolsistas para estes
intercâmbios por ano.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Os encontros trarão resultados significativos para a formação dos petianos como a noção de
desenvolvimento de aulas e dinâmicas de grupo. Além disso, proporcionarão o constante contato
destes com a língua estrangeira e a interação quanto às atualizações na língua estrangeira.
Aumentar a chance de ser selecionado em convênios/intercâmbios com instituições estrangeiras. O
PET da Engenharia Mecânica tem perdido de dois a quatro alunos bolsistas para estes
intercâmbios por ano.



Atividade Não Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

A atividade referente aos cursos para utilização de equipamentos tecnológicos não ocorreu devido à falta de
disponibilidade de instrutores (de outros grupos PET) para treinamento dos alunos do PET Mecânica. Essa
parceria não se encerrou e está prevista para o próximo ano.

Não desenvolvida

Atividade - Atividade de Ensino: Curso em Ferramentas Tecnológicas de Uso Geral:
Uso e Manuseio de Osciloscópios, Geradores de Funções, Fonte de Alimentação e
Sistemas de Aquisição de Dados

Data Início da atividade 01/06/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014

Descrição
O Grupo PET de Engenharia Mecânica em parceria com Grupo PET de Engenharia Elétrica
pretende realizar ao longo de 2014 cursos visando o treinamento de uso e manuseio de
Osciloscópios, Geradores de Funções, Fonte de Alimentação, Sistemas de Aquisição de Dados,
entre outros, ao Grupo PET de Engenharia Mecânica. Esta atividade será extensiva aos alunos dos
projetos de extensão do Departamento de Engenharia Mecânica, tais como o Aerodesign,
Minibaja, Robótica Educacional e os novos projetos de extensão do Automodelismo e do Carro
Solar (Projeto Solares).

Objetivos
habilitar os alunos do PET de Engenharia Mecânica e dos projetos de extensão no uso e manuseio
dos equipamentos citados anteriormente, uma vez que estes equipamento são partes integrantes
das atividades do cotidiano destes alunos. O Grupo PET se propõe também a participar e dar
assistência técnica também a estes novos projetos de extensão de acordo com a necessidade.

Como a atividade será realizada?
Para cada equipamento serão abordados os seguintes itens com aulas sendo realizadas em
laboratórios: Características e usos, Descrição, Exemplos de usos, Conselhos para uso,
Funcionamento e características, Seleção e tipos de equipamentos, e tipos de ligação.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Aprimorar os conhecimentos técnicos dos alunos da graduação, com o preenchimento de lacunas
da grade curricular e do maior desenvolvimento da didática dos ministrantes. Procura-se com esta
atividade que os graduandos adquiram prática no uso de ferramentas que sejam úteis na solução de
problemas de engenharia. Além disso, pretende-se, com a continuidade da atividade, que o PET se
aproxime das necessidades dos alunos dos cursos de graduação e que os bolsistas amadureçam a
prática do ensino.



Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Aprimorar os conhecimentos técnicos dos alunos da graduação, com o preenchimento de lacunas
da grade curricular e do maior desenvolvimento da didática dos ministrantes. Procura-se com esta
atividade que os graduandos adquiram prática no uso de ferramentas que sejam úteis na solução de
problemas de engenharia. Além disso, pretende-se, com a continuidade da atividade, que o PET se
aproxime das necessidades dos alunos dos cursos de graduação e que os bolsistas amadureçam a
prática do ensino.



Considerações Finais

Descrição

Neste ano de 2014 houve a troca do Tutor mas, em termos gerais, não houve uma alteração
significativa na condução do grupo. As atividades não planejadas ocorreram devido a demandas
espontâneas e as previstas foram quase todas realizadas. A atividade referente aos cursos para
utilização de equipamentos tecnológicos não ocorreu devido à falta de disponibilidade de
instrutores (de outros grupos PET) para treinamento dos alunos do PET Mecânica. Essa parceria
não se encerrou e está prevista para o próximo ano. Espera-se, para o ano de 2015, maior
continuidade na execução dos projetos, devido à contribuição dos novos alunos selecionados (em
grande parte na primeira metade do curso), que terão um período longo de participação. O grupo é
bastante coeso e trabalha com dedicação em todas as atividades propostas.


