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ANEXO I  

 
Formulário do relatório de atividades  

Relatório Anual de Atividades - 2011 
(1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011) 

 
ANO: 2011 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 

1.1. Instituição de Ensino Superior:       UFES - Universidade Federal do Espírito Santo 
1.2. Pró-Reitora responsável pelo PET na IES:   Profa. Maria Auxiliadora de Carvalho Corassa 
1.3. E-Mail do Pró-Reitor de Graduação:     secprograd@prograd.ufes.br 
1.4. Interlocutor do PET na IES:      Prof. Dr. Luiz Herkenhoff Coelho 
1.5. E-Mail do Interlocutor:       daae@prograd.ufes.br 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 

 
2.1. Grupo:     PET da Engenharia Mecânica 
2.2. Home Page do Grupo:   http://petmecufes.wordpress.com/ 
2.3. Data da Criação do Grupo:  01/12/2010 
2.4. Natureza do Grupo:  

• Curso de graduação:   Engenharia Mecânica 
• Multi/Inter-disciplinar:   PET 
• Área do Conhecimento: Engenharia Mecânica - Projetos de Máquinas - 

Fundamentos Gerais de Projetos das Máquinas 
• Institucional:    CÂMPUS DE GOIABEIRAS 

2.5. Nome do Tutor:    Geraldo Rossoni Sisquini 
2.6. e-mail do Tutor:    geraldo.sisquini@ufes.br; sisquini@bol.com.br 
2.7. Titulação e área:    Doutor – Projeto de Sistemas Mecânicos 
2.8. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): 01/12/2010 
 
 
2.9. Informações sobre os bolsistas e não bolsistas: 
a) Quadro de identificação: 

Especificar o mês/ano de ingresso no curso de graduação da IES e no programa PET, o período 

letivo que está cursado e o coeficiente de rendimento escolar relativo ao último período letivo 

cursado, conforme quadro abaixo: 

Nome dos bolsistas Ingresso 

na IES 

Ingresso 

no PET 

Período 

letivo atual 

Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

Allan Soares Valiati 

Mat.: 2008201623 

2008/02 01.12.2010 8o 7,38 
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Nome dos bolsistas Ingresso 

na IES 

Ingresso 

no PET 

Período 

letivo atual 

Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

André Effgen de Amorim 

Mat.: 2007101086 

2007/01 01.12.2010 8o 6,42 

Estevão Guaitolini da Silva 

Mat.: 2009204187 

2009/02 01.12.2010 6o 5,82 

Fabricio Demuner Magalhães 

Mat.: 2009208590 

2009/02 01.12.2010 6o 7,72 

Fabrício Dias de Oliveira 

Mat.: 2009102375 

2009/01 01.12.2010 7o 6,89 

Marcos Tesch Cavicchia 

Mat.: 2010101688 

2010/01 01.12.2010 5o 8,38 

Matheus Darós Pagani 

Mat.: 2010101689 

2010/01 01.12.2010 5o 7,34 

Renata Trevelin da Silva 

Mat.: 2010101694 

2010/01 01.12.2010 5o 8,30 

Roberto P. Bonacossa Rocha 

Mat.: 2010102047 

2010/01 01.12.2010 5o 8,13 

Rômulo Costalonga Giuberti 

Mat.: 2008201433 

2008/02 01.12.2010 8o 7,51 

Silvana Nunes Barcellos 

Mat.: 2010101680 

2010/01 01.12.2010 5o 8,63 

Wesley J. Henrique Correia 

Mat.: 2009106638 

2009/01 01.12.2010 7o 7,60 

Nome dos não bolsistas Ingresso 

na IES 

Ingresso 

no PET 

Período 

letivo atual 

Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

Lázaro C. da Costa da Silva 

Mat.: 2009107237 

2009/01 01.12.2010 7o 6,79 
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b) Em caso de declínio no rendimento acadêmico do grupo e/ou de um bolsista ou não-

bolsista em particular, justifique. 

Não houve declínio. 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

 

3.1. Ensino/Pesquisa e Extensão 

Informar as doze atividades de ensino, pesquisa e extensão consideradas mais relevantes. 

 

Atividade 01 

 

Natureza da Atividade Realizada: Atividade de Ensino e Extensão 

Tema: Orientação a alunos do ensino Médio para participação na Competição Mundial 
de Robótica. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev  Mar X Abr X Mai X Jun X Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  

Público Alvo: 

Equipe de alunos do IFES-Vitória, juntamente com o professor da instituição responsável 
pela equipe, Dr. Felipe Nascimento Martins, para participação na Competição Mundial de 
Robótica – RoboCupJr 2011 na categoria Resgate, realizada em Istambul-Turquia. 

Descrição da Atividade: 

Orientar os alunos do IFES, que conquistaram o 1º lugar na etapa nacional da CBR- 
Competição Brasileira de Robótica, a desenvolver estratégias para resolução do desafio 
proposto na RoboCupJr para participarem da Competição Mundial de Robótica na 
modalidade “Resgate B” em julho de 2011 em Istambul, Turquia. Neste desafio as equipes 
devem construir e programar o robô para percorrer um labirinto com diversos tipos de 
terrenos em busca de vítimas. Essas vítimas são equipadas com sensor térmico 
infravermelho e o robô deverá identifica-la através da temperatura. O labirinto é móvel, tendo 
seu percurso alterado a cada rodada, de forma que o robô deverá ser programado para 
navegar de forma autônoma para o cumprimento da tarefa. 

Promotores da atividade: 

Alunos Bolsistas do PET, Prof.ª MSc Carmen Ribeiro Faria Santos (Laboratório de Robótica 
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Educacional – CT- UFES) e Prof. Dr. Felipe Nascimento Martins (IFES). 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Departamento de Engenharia Mecânica da UFES. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES), antiga Escola 
Técnica Federal do Espírito Santo. 

Justificativa para realização da atividade: 

A atividade está prevista no Planejamento de Atividades do grupo. 

Promover a Integração entre Universidade e Educação Básica. 

Ambientar alunos do Ensino Técnico e Médio com a Universidade. 

Resultados esperados com a atividade: 

Bom desempenho na competição Mundial de Robótica – RoboCupJr 2011 – Modalidade 
“Rescue B” 

Resultados alcançados com a atividade: 

A equipe obteve a 7ª colocação em um universo de 19 equipes de diversas partes do mundo. 

Comentário geral: 

Esse projeto teve repercussão na mídia e apoio dos órgãos de fomento. 

 

 

Atividade 02 

 

Natureza da Atividade Realizada: Atividade de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Tema: Participação na CBR 2011 - Competição Brasileira de Robótica. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev  Mar X Abr X Mai X Jun X Jul X Ago X Set X Out  Nov  Dez  

Público Alvo: 

Alunos Bolsistas do PET e alunos da graduação. 

Descrição da Atividade: 

A equipe participou da Categoria IEEE-SEK (Standard Educational Kits), cujo desafio foi a 
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construção e programação de dois robôs para trabalharem de forma cooperativa e autônoma. 
A tarefa dos robôs foi construir diques de contenção e prevenção nas margens de um rio que 
corta duas cidades, com objetivo de evitar inundações. 

Promotores da atividade: 

Alunos Bolsistas do PET e Prof.ª MSc Carmen Ribeiro Faria Santos (Laboratório de Robótica 
Educacional – CT- UFES). 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Departamento de Engenharia Mecânica da UFES. 

Professores responsáveis pelas disciplinas. 

Justificativa para realização da atividade: 

A atividade está prevista no Planejamento de Atividades do grupo. 

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. 

Resultados esperados com a atividade: 

Construir robôs capazes de cumprir o desafio no menor tempo possível. 

Produzir um artigo. 

Resultados alcançados com a atividade: 

A equipe obteve a 3ª colocação em um universo de 26 equipes de vários estados do Brasil. 

Produção de artigo: TDP (Trabalho de desenvolvimento do Projeto). 

Os resultados podem ser vistos em: http://www.cbr2011.org/Resultados.htm. 

Comentário geral: 

Este projeto teve apoio do Centro Tecnológico e da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e 
da Extensão (ProEx). Obteve grande repercussão na mídia. Esse projeto teve repercussão 
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na mídia e apoio dos órgãos de fomento. 

Houve patrocínio do Sindicato dos Engenheiros do Espírito Santo (SENGE-ES). 

 

 

Atividade 03 

 

Natureza da Atividade Realizada: Atividade de Extensão 

Tema: Organização de Evento: Etapa Estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev X Mar X Abr X Mai X Jun X Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  

Público Alvo: 

Alunos do Ensino Fundamental, Médio e Técnico de Escolas Públicas e Privadas.  

Descrição da Atividade: 

Organização da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, que tem como principal  
objetivo estimular ao jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificar jovens talentosos, 
e promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem brasileiro. 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. 

Promotores da atividade: 

Alunos Bolsistas do PET e Prof.ª Carmen Faria Santos (Centro Tecnológico - UFES). 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Departamento de Engenharia Mecânica da UFES. 

Professores de escolas públicas e privadas. 

Professores responsáveis pelas disciplinas. 

Justificativa para realização da atividade: 

A atividade está prevista no Planejamento de Atividades do grupo. 

Promover a popularização da robótica e disponibilizar para os alunos da educação básica um 
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evento para realização de experimentos e troca de informações. 

Resultados esperados com a atividade: 

Oportunizar a integração de alunos da educação básica com a universidade. 

Proporcionar ao bolsista o aprendizado de gerência de projeto através da distribuição e 
cumprimento de diversas tarefas necessárias para a realização de um evento. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Apresentação do desempenho de alunos de diversas escolas de ensino Fundamental, Médio 
e Técnico, através do desempenho de seus robôs para cumprimento do desafio proposto 
pela Olimpíada Brasileira de Robótica, etapa estadual – OBR-ES. 

Integração da universidade com alunos a educação básica. 

Esta atividade proporcionou 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. 

Comentário geral: 

Atividade com excelente resultado, desenvolvida com grande envolvimento por parte dos 
bolsistas. 

 

 

Atividade 4 

 

Natureza da Atividade Realizada: Atividade de Ensino e Extensão 

Tema: Cursos e Oficinas de Robótica 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan X Fev X Mar X Abr X Mai X Jun X Jul X Ago X Set X Out X Nov X Dez X 

Público Alvo: 

Comunidade Acadêmica (alunos de graduação) do Centro Tecnológico. 

Descrição da Atividade: 

Ministrar cursos e oficinas de Introdução à Robótica para alunos das engenharias Mecânica, 
Elétrica e da Computação periodicamente, durante o ano, com objetivo de ensinar conceitos 
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básicos de mecatrônica para alunos iniciantes, bem como pré-selecionar alunos com 
habilidades para trabalhar em projetos de robótica no Laboratório de Robótica Educacional. 

Promotores da atividade: 

Alunos Bolsistas do PET e Prof.ª MSc. Carmen Ribeiro Faria Santos (Laboratório de 
Robótica Educacional – CT- UFES). 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Departamento de Engenharia Mecânica da UFES. 

Professores responsáveis pelas disciplinas. 

Justificativa para realização da atividade: 

A atividade está prevista no Planejamento de Atividades do grupo. 

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: 

• Promover a integração entre os cursos de engenharia; 

• 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 material pelos alunos. 

Resultados esperados com a atividade: 

Divulgar a robótica nos cursos de engenharia como forma de aplicação dos conceitos 
abordados em sala de aula. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Adesão de 80% dos alunos nos projetos de robótica. 

Comentário geral: 

Este projeto tem grande procura pelos alunos. 

 

 

Atividade 5 
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Natureza da Atividade Realizada: Atividade de Extensão 

Tema: Feira de Cursos da UFES 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai X Jun X Jul X Ago X Set Out  Nov  Dez  

Público Alvo: 

O evento é destinado à comunidade externa, mais precisamente aos pré-vestibulandos e 
estudantes do ensino médio da rede pública Grande Vitória e do interior do Estado. 

Descrição da Atividade: 

Consiste na apresentação de cada curso para a comunidade externa, principalmente aos 
vestibulandos, pelos próprios universitários de forma informal, onde é possível tirar dúvidas 
sobre o curso e conhecer um pouco sobre a vida acadêmica, além dos possíveis caminhos 
do profissional da área. 

Promotores da atividade: 

Atividade desenvolvida pelos grupos PET da UFES (Conexões Cultura, Conexões Educação, 
Conexões Licenciatura, Educação Física, Economia, Engenharia de Computação, 
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Matemática, Psicologia, Serviço Social), por meio 
do InterPET que é uma  comissão formada por representantes de cada um dos grupos PET 
da Universidade, e pela Pró-reitoria de Graduação da UFES. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Colegiado dos Cursos e alunos da UFES. 

Justificativa para realização da atividade: 

A atividade está prevista no Planejamento de Atividades do grupo. 

A Feira de Cursos surge diante da necessidade dos estudantes pré-vestibulandos de 
conhecer melhor os cursos oferecidos pela universidade. Para isso, é importante a realização 
do evento, pois além de ser uma boa oportunidade para a integração entre os grupos PET e 
desenvolver competências individuais na organização do evento, é uma forma de servir à 
sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar os benefícios que a universidade pode oferecer à 
comunidade. 

Resultados esperados com a atividade: 

Permitir que os vestibulandos tenham informações sobre os cursos oferecidos pela 
universidade com o objetivo de auxiliar na sua escolha. 

Apresentar ao público em geral os cursos oferecidos pela UFES e algumas atividades de 
pesquisas típicas desenvolvidas por cada curso. 
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Permitir que os grupos PET possam adquirir competência para lidar com o público, organizar 
eventos e preparar material de divulgação. 

Proporcionar uma maior integração dos grupos PET da UFES, uma vez que se trata de uma 
atividade conjunta. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Os resultados esperados foram alcançados, o público foi maior do que o esperado e alunos 
das mais diversas escolas públicas e particulares estiveram presentes visitando os estandes 
dos cursos. 

A participação de graduandos na apresentação de seus respectivos cursos foi boa, apesar 
da dificuldade em receber apoio de alunos e colegiados de alguns cursos. 

Os grupos PET da UFES atuaram de forma conjunta para garantir o sucesso do evento. 

Comentário geral: 

Como a atividade é realizada anualmente pelos grupos PET’s, a experiência obtida pela 
participação na Feira de Cursos permite que haja aprimoramento e menos dificuldades na 
sua organização a cada ano. 

 
 

Atividade 6 

 

Natureza da atividade realizada: Atividade de Extensão 

Tipo de atividade: Congresso Regional do PET 

Tema: Encontro regional dos PET’s – XII Sudeste PET 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai X Jun X Jul X Ago X Set X Out X Nov X Dez X 

Público Alvo: 

O evento é destinado a toda comunidade acadêmica, incluindo os petianos, tutores, 
egressos e pessoas ligadas aos Grupos PET da região Sudeste do Brasil. O evento, que já 
foi realizado onze vezes, ocorrerá entre os dias 5 e 8/04/2012 e será realizado no Campus 
de Goiabeiras – UFES – Vitória – ES. Atualmente a região Sudeste do País conta com 
aproximadamente 143 grupos PET e estima-se para o evento um público de 800 
participantes. 

Descrição da Atividade: 

Organizar, executar e participar do congresso regional do PET (XII Sudeste PET). Aos 
alunos do PET Engenharia Mecânica foram atribuídas as atividades relativas à 
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organização geral e à logística do evento. Toda a organização do evento, bem como a 
captação de recursos, é de responsabilidade dos grupos PET da UFES. 

O evento viabiliza a discussão de estratégias para o crescimento e consolidação da 
educação tutorial em todo o país. Nele, os grupos PET da região sudeste debatem suas 
demandas e também questões políticas do cenário nacional. Os frutos das discussões são 
registrados em ata e encaminhados para o Encontro Nacional de grupos PET (ENAPET), 
onde petianos de todo o Brasil compartilham o que foi deliberado nos encontros regionais, 
com o objetivo de se posicionar frente ao governo e suas instâncias nos assuntos de 
interesse dos seus participantes. 

Promotores da atividade: 

Atividade promovida pelos grupos PET UFES. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Prograd, ProEx, UFES, FACITEC - Prefeitura Municipal de Vitória, FAPES e CAPES. 

Justificativa realização da atividade: 

A atividade está prevista no Planejamento de Atividades do grupo. 

O Sudeste PET é um evento de repercussão nacional já consolidado no âmbito do 
Programa de Educação Tutorial. Coube à UFES a tarefa de realizar o XII Sudeste PET. 
Este evento proporciona a integração com outros grupos da região sudeste possibilitando 
desta forma o contato entre alunos, tutores, pesquisadores de várias áreas de pesquisa e, 
portanto, a troca de experiências com diversas instituições de ensino superior da região 
sudeste, contribuindo também assim para o amadurecimento e a vivência dos alunos. 

O Encontro dos Grupos PET da região Sudeste de 2012 tem como tema: Vivência no 
PET: Impactos na Formação Profissional e Social. Estão previstas em sua 
programação Mesa Redonda, Palestras, Grupos de Trabalho (GT’s), Grupos de Discussão 
(GD’s), Encontros de Tutores, Eixos Temáticos, Apresentação de Trabalhos (pôsteres), 
Assembléia Geral, Confraternizações e Apresentações Culturais. Toda esta programação 
permite a integração com outros grupos PET’s presentes no evento. 

Resultados esperados: 

O Grupo PET da Engenharia Mecânica teve a oportunidade de aproximar-se e integrar-se 
com os demais grupos PET da UFES e compartilhar experiências nesta primeira etapa da 
organização do encontro por meio de atividades desenvolvidas no ano de 2011, adquirindo 
experiência para organização de evento de grande porte. Numa segunda etapa, durante a 
realização do evento, espera-se que a experiência proporcionada seja muito positiva já que 
haverá a oportunidade de compartilhar experiências com os demais grupos PET da região 
sudeste. 

Resultados alcançados: 

A organização do evento ainda está em curso, mas a experiência proporcionada na 
participação da organização pode ser considerada positiva, pois é uma atividade 
acadêmica que estimula a interdisciplinaridade. 

Comentário Geral: 
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O evento ocorrerá entre os dias 5 e 8/04/2012. 

 

 

Atividade 7 

 

Natureza da Atividade Realizada: Atividade de Ensino 

Tema: Estudo de Língua Estrangeira 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev X Mar X Abr X Mai X Jun X Jul  Ago X Set X Out X Nov X Dez X 

Público Alvo: 

Integrantes do grupo PET da Engenharia Mecânica. 

Descrição da Atividade: 

Os integrantes do grupo são estimulados a estudar uma língua estrangeira. 

A Pró-Reitoria de Graduação da UFES disponibiliza via sorteio bolsas de estudo oferecidas 
pelo Centro de Línguas da Universidade aos PET’s. Nem todos os alunos bolsistas 
possuem bolsas devido ao número limitado de bolsas que são oferecidas no sorteio. Os 
alunos bolsistas, por iniciativa própria, resolveram criar grupos de conversação e tradução 
na língua francesa e inglesa, tendo um aluno na coordenação em cada língua estrangeira. 
O objetivo é auxiliá-los nas leituras técnicas das atividades de ensino, extensão e 
pesquisa, e na participação em convênios/intercâmbios com instituições estrangeiras. 

 

Grupo de conversação e tradução na língua inglesa: 

Coordenador do Grupo: Marcos Tesch Cavicchia. 

Participantes: Fabricio Demuner Magalhães, Fabrício Dias de Oliveira, Renata 
Trevelin da Silva, Rômulo Costalonga Giuberti e Silvana Nunes Barcellos. 

 

Grupo de conversação e tradução na língua francesa: 

Coordenadora do Grupo: Silvana Nunes Barcellos. 

Participantes: Allan Soares Valiati, Fabrício Dias de Oliveira, Marcos Tesch 
Cavicchia, Roberto P. Bonacossa Rocha e Wesley J. Henrique Correia. 

Promotores da atividade: 

Atividade desenvolvida pelo grupo PET da Engenharia Mecânica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
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Centro de Línguas da UFES, Pró-Reitoria de Graduação da UFES. 

Justificativa para realização da atividade: 

É uma atividade prevista no Planejamento de Atividades do grupo 

Os alunos, por iniciativa própria, resolveram criar grupos de conversação e tradução na 
língua francesa e inglesa como uma forma de auxiliá-los nas leituras técnicas das 
atividades de ensino, extensão e pesquisa, e na participação em convênios/intercâmbios 
com instituições estrangeiras. 

O desempenho no ambiente acadêmico e no mercado de trabalho aumenta quando se tem 
o domínio de uma língua estrangeira. 

O domínio de uma língua estrangeira, seja ela qual for, tem o poder de nos colocar em 
contato com pessoas que possivelmente nunca conheceríamos, nos insere em uma nova 
cultura, em um mundo extraordinariamente novo e deslumbrante. Permite-nos fazer parte 
do todo, e sermos literalmente, cidadãos do mundo.  

Resultados esperados com a atividade: 

Melhorar as condições de estudo e trabalho dos integrantes do grupo PET. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Aumento no desempenho de leituras e traduções técnicas das atividades de ensino, 
extensão e pesquisa. 

Comentário geral: 

As circunstâncias são favoráveis à execução da atividade. A localização do Centro de 
Línguas da UFES é bem próxima ao PET da Engenharia Mecânica. 

 
 

Atividade 8 

 

Natureza da Atividade Realizada: Atividade de Ensino 

Tema: Cursos de Matlab e Excell 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar X Abr X Mai X Jun X Jul X Ago X Set X Out X Nov X Dez X 

Público Alvo: 

Alunos do PET de Engenharia Mecânica e principalmente os alunos ingressantes do 
primeiro e segundo período do curso de Engenharia Mecânica. 

Descrição da Atividade: 
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Realização de cursos sobre a utilização do Matlab e Excell para os Alunos do PET de 
Engenharia Mecânica e principalmente para os alunos ingressantes do primeiro e segundo 
período do curso de Engenharia Mecânica. Além disso, foi gerada uma primeira versão de 
uma apostila de programação em Matlab que, além de ensinar a utilização do software, 
apresenta uma teoria básica de análise matricial, álgebra linear, análise numérica, 
números complexos, entre outros assuntos, com exercícios de fixação tanto do software 
como da teoria matemática envolvida na aplicação. A apostila foi feita pelos bolsistas tendo 
o acompanhamento do tutor. No ano de 2012 será dada a manutenção e atualização desta 
apostila. O curso é aplicado pelo tutor e bolsistas com a supervisão do tutor. 

Promotores da atividade: 

Tutor e Alunos do PET de Engenharia Mecânica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Colegiado e Departamento de Engenharia Mecânica. 

Justificativa para realização da atividade: 

A atividade está prevista no Planejamento de Atividades do Grupo. 

O Matlab e o Excell são ferramentas que têm vasta aplicação e são muito utilizadas em 
várias disciplinas do Curso de Engenharia Mecânica, porém não são ensinadas em 
nenhuma disciplina, pois não está previsto na programação regular de disciplinas do Curso 
de Engenharia Mecânica da UFES. Portanto, no que diz respeito à formação dos 
graduandos, os cursos são uma oportunidade de aprendizado de ferramentas que facilitam 
o futuro desempenho profissional, cuja abordagem não é realizada na grade curricular. 
Assim, o grupo realiza esses cursos para suprir essa necessidade. Os benefícios 
acadêmicos que o grupo adquire ao desenvolver e aplicar essa atividade são o 
aprimoramento do conhecimento técnico, da oratória e da pedagogia. 

Resultados esperados com a atividade: 

O aprimoramento dos conhecimentos técnicos dos alunos da graduação, com o 
preenchimento de lacunas da grade curricular e do maior desenvolvimento da didática dos 
ministrantes são resultados esperados pelo grupo nesta atividade. 

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 e a elaboração 
de material didático. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Maior desenvoltura das habilidades didático-pedagógicas dos bolsistas que participam 
desta atividade. 

Aprimoramento do material didático dos cursos. 

Aproximação do grupo com os demais alunos da graduação oferecendo uma oportunidade 
de aprendizagem de ferramentas que facilitam o futuro desempenho na graduação e na 
vida profissional. 

Aquisição de conhecimentos técnicos que os auxiliarão na graduação e no futuro 
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profissional. 

Comentário geral: 

O grupo PET de Engenharia Mecânica possui um espaço com computadores suficientes 
para atender até vinte alunos; 

Os cursos podem ser aproveitados como atividade complementar como previsto no Projeto 
Político Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica da UFES; 

Os softwares foram utilizados nas iniciações científicas realizadas pelos integrantes do 
grupo. 

 

 

Atividade 9 

 

Natureza da Atividade Realizada: Atividade de Ensino 

Tema: Utilização do Software Livre Interactive Thermodynamics 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar X Abr X Mai X Jun X Jul X Ago X Set X Out X Nov X Dez X 

Público Alvo: 

Alunos bolsistas e alunos da graduação matriculados nas disciplinas Termodinâmica I e II. 

Descrição da Atividade: 

A atividade será desenvolvida por alunos do PET com o auxílio do professor das 
disciplinas de Termodinâmica I e II, Prof. Rogério Silveira de Queiroz. O objetivo é 
apresentar aos alunos destas disciplinas o software livre Interactive Thermodynamics (IT), 
que é abordado no livro texto adotado nas disciplinas, Princípios de Termodinâmica para 
Engenharia, dos autores Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, a fim de que os alunos 
possam utilizar tal ferramenta computacional como auxílio nas atividades desenvolvidas no 
curso de Termodinâmica. 

Promotores da atividade: 

Atividade promovida pelo Grupo PET da Engenharia Mecânica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Prof. Rogério Silveira de Queiroz 

Justificativa para realização da atividade: 

A atividade está prevista no Planejamento de Atividades do grupo. 

A proposta de realização da atividade veio por parte de alunos bolsistas que estavam 
matriculados na disciplina Termodinâmica. Ao estudarem o livro texto da disciplina, 
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Princípios de Termodinâmica para Engenharia, dos autores Michael J. Moran, Howard N. 
Shapiro, os alunos bolsistas perceberam que o livro texto continha um software que não 
era usado na disciplina. Ao estudarem este software perceberam a sua importância no 
desenvolvimento da teoria tratada no livro. Após esta avaliação, com o apoio do tutor, 
solicitaram a colaboração e autorização do professor para usarem o software como suporte 
acadêmico à disciplina. Com o apoio do professor da disciplina realizaram um treinamento 
para passar o conhecimento aos alunos da disciplina através de aulas sobre o 
funcionamento e aplicação do software e também por atendimento individual. 

Resultados esperados com a atividade: 

Compreensão do funcionamento do software, aprendizado básico da utilização da 
ferramenta e da análise dos resultados. 

O aprimoramento dos conhecimentos técnicos dos alunos da graduação, com o 
preenchimento de lacunas da grade curricular e do maior desenvolvimento da didática dos 
ministrantes são resultados esperados pelo grupo. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Capacitação dos alunos bolsistas para ministrarem aulas e realizarem atendimento 
individual, uma vez que passam a obter com esta atividade uma maior desenvoltura da 
didática e oratória nas aulas dadas aos alunos da graduação. 

Aquisição de conhecimentos técnicos que auxiliarão na graduação e no futuro profissional 
tanto alunos da graduação como os bolsistas. 

Aproximação do grupo com os demais alunos da graduação. 

Comentário geral: 

Após o retorno positivo do professor, críticas e sugestões dos alunos, esperamos continuar 
a atividade em 2012, sempre visando melhorar a qualidade e visibilidade da atividade. 

Essa atividade também gera um aumento da integração do grupo com discentes, docentes 
e pesquisadores do Departamento de Engenharia Mecânica. 

O grupo PET de Engenharia Mecânica possui um espaço com computadores suficientes 
para atender até vinte alunos. 

O software está sendo utilizado numa iniciação científica realizada por integrantes do 
grupo. 

 

 

Atividade 10 

 

Natureza da Atividade Realizada: Atividade de Ensino 

Tema: Apoio Acadêmico: Monitorias 

Cronograma de Execução da Atividade: 
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Jan Fev Mar X Abr X Mai X Jun X Jul X Ago X Set X Out X Nov X Dez X 

Público Alvo: 

Alunos de graduação do curso de Engenharia Mecânica. 

Descrição da Atividade: 

A atividade será desenvolvida por alunos do grupo PET com o objetivo de auxiliar os 
alunos da graduação nas disciplinas que envolvem a Dinâmica da Partícula e do Corpo 
Rígido (Disciplinas: Mecânica I e III e Vibrações Mecânicas), Estática do Corpo Rígido 
(Disciplinas: Mecânica II), Resistência dos Materiais e Laboratório de Sistema Mecânicos, 
sob a supervisão do professor responsável pela disciplina. 

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. No final do semestre letivo, o professor 
responsável pela disciplina apresenta uma avaliação da monitoria prestada pelo bolsista. 

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. 

Promotores da atividade: 

Atividade promovida pelo Grupo PET da Engenharia Mecânica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Departamento e Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica. 

Tutor e professores das disciplinas envolvidas. 

Justificativa para realização da atividade: 

A atividade está prevista no Planejamento de Atividades do grupo. 

O oferecimento de monitorias voluntárias parte da constatação de que o número de bolsas 
para monitorias disponíveis no Departamento de Engenharia Mecânica não ser suficiente 
para suprir a real necessidade das disciplinas. O grupo PET da Engenharia Mecânica 
oferece monitorias voluntárias em disciplinas que não são atendidas por monitores 
bolsistas. A atividade contribui para o desenvolvimento de práticas pedagógicas dos 
bolsistas e aprofunda seus conhecimentos no assunto abordado, além de auxiliar no 
desenvolvimento das disciplinas, dando apoio à atividade do professor, e dando aos alunos 
mais uma opção de atendimento. Desse modo a atividade contribui para a melhoria do 
curso de graduação. No caso dos alunos ingressantes que possuem dificuldades para se 
adaptar ao ritmo de estudos exigido pelo curso, esta dificuldade é amenizada através de 
atividades de monitorias voluntárias realizadas por bolsistas que já cursaram a disciplina. 

Resultados esperados com a atividade: 

Desenvolver no bolsista suas habilidades pedagógicas, tendo contato com uma 
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experiência de ensino; 

Aprofundar o conhecimento do bolsista sobre o assunto da disciplina atendida; 

Auxiliar academicamente o trabalho de professores oferecendo auxílio aos alunos do curso 
de Engenharia Mecânica; 

Auxiliar os professores a identificar mais rapidamente as dificuldades dos alunos e 
esclarecer questões que não tenham sido abordadas em sala de aula; 

Divulgar o conhecimento adquirido e as ações do PET da Engenharia Mecânica; 

Quanto aos alunos das respectivas disciplinas assistidas pela monitoria voluntária, a 
atividade procura incentivar e melhorar o aprendizado por parte destes. 

Resultados alcançados com a atividade: 

O auxílio acadêmico por meio de monitorias voluntárias permitiu ao professor conseguir 
trabalhar as dificuldades dos alunos em sala de aula, favorecendo o aprendizado. 

Esta atividade proporcionou aos alunos bolsistas o aperfeiçoamento da capacidade de 
expressão oral e escrita, contribuindo para o desenvolvimento de novas práticas e 
experiências pedagógicas no curso, assim como maior fixação dos conteúdos das 
disciplinas. 

Comentário geral: 

Encontramos boa aceitação da atividade por parte de alunos e professores. 

Estamos sempre buscando nos adequar às necessidades do Departamento de Engenharia 
Mecânica. 

Embora a universidade disponha de um programa institucional de monitoria, observa-se 
que esta prática desenvolvida pelo grupo PET também atende às demandas dos alunos 
que buscam apoio aos seus estudos. 

 

 

Atividade 11 

 

Natureza da Atividade Realizada: Atividades de Pesquisa 

Título da pesquisa: Avaliação da Integridade Estrutural de Dutos Com Defeitos 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev X Mar X Abr X Mai X Jun X Jul X Ago X Set X Out X Nov X Dez X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Com a evolução das leis que protegem o meio ambiente e o envelhecimento das linhas de 
transporte de derivados do petróleo, denominadas de dutovias, 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 
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segurança, foram desenvolvidos métodos semi-empíricos para avaliação estrutural destes 
dutos baseados nos tipos de defeitos e falhas. O objetivo desta pesquisa foi estudar e 
comparar os métodos semi-empíricos aplicados em um duto disponíveis na literatura 
relativos a defeitos de corrosão interna e externa. Serão usados dados relativos aos 
defeitos coletados in situ ou em inspeção por pig instrumentado. 

Esta atividade de pesquisa foi desenvolvida no conjunto das atividades do grupo PET com 
o próprio Tutor. O tema permite que o aprofundamento do conhecimento do aluno bolsista 
obtido como monitor voluntário nas disciplinas de Estática do Corpo Rígido, Resistência 
dos Materiais e Laboratório de Sistema Mecânicos, como instrutor e/ou participante de 
cursos de Matlab, MS Project, Excell, e Solidworks, seja incorporado nesta atividade de 
pesquisa. Tanto as monitorias como os cursos citados anteriormente estavam previstos no 
planejamento das atividades. 

Após a definição do tema da pesquisa passou-se a definir a participação dos alunos 
bolsistas nesta pesquisa, que podem ser resumida como: iniciar um processo de revisão 
em diferentes fontes de informação (internet, livros, manuais, periódicos, especialistas, 
etc.) sobre o tema proposto, examinar e discutir as informações coletadas, planejar o 
processo de elaboração do projeto de pesquisa (Uso da ferramenta MS Project), elaborar o 
projeto de pesquisa (Programas de cálculos no ambiente do Matlab, Desenhos descritivos 
no Solidworks, Planilhas e tabelas no Excell), apresentar como resultado final um pôster, 
resumo ou artigo científico. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Orientador: Tutor Geraldo Rossoni Sisquini. 

Alunos bolsistas envolvidos na pesquisa: Estevão Guaitolini da Silva, Fabrício Dias de 
Oliveira e Wesley J. Henrique Correia. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Programa de Recursos Humanos (PRH-29) da Agência Nacional de Petróleo (ANP). 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

As descobertas mais recentes, principalmente na camada do pré-sal, e a decisão da 
Petrobras em investir pesadamente para aumentar a produção de gás natural, devem 
transformar o Espírito Santo em um dos Estados mais importantes para este segmento no 
país. A previsão da produção de gás no Espírito Santo será de 20 milhões de m3/dia, a 
partir de 2013, quando entrarem em operação as plataformas P-57 e Cidade de Anchieta, 
que produzirão no Litoral Sul. O valor que a Petrobras planeja investir no Espírito Santo é 
de R$ 40,6 bilhões, em todas as áreas, até 2014, incluindo os projetos nas áreas de 
produção de petróleo, gás e terminal portuário. 

Um dos projetos importantes na área de gás no Espírito Santo é o gasoduto 
marítimo que ligará o Parque das Baleias, no Litoral Sul, ao campo de Camarupim, no 
Litoral Norte e, deste campo, à Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC), em 
Linhares, num total de 160 km. A construção começou em 2011 e, no primeiro semestre de 
2012, já deverá estar em operação, conforme previsão da Petrobras, que desenvolve os 
estudos conceituais do projeto. O Gasoduto Marítimo Sul-Norte, como vem sendo 
chamado na estatal, vai transportar parte do gás dos campos do parque das Baleias, 
principalmente, dos poços localizados na camada do pré-sal, para ser processado na 
UTGC, em Linhares. Ele terá capacidade para transportar 7 milhões de m3 de gás por dia. 
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Além da produção de petróleo e gás em terra, há hoje no Espírito Santo a produção de 
petróleo e gás no mar no Litoral Sul, em frente aos municípios de Presidente Kennedy, 
Marataízes e Itapemirim e no Litoral Norte, em frente a Aracruz e Linhares. No extremo 
Sul, ainda na Bacia de Campos, mas já no litoral capixaba, além da Petrobras, também já 
produz petróleo a companhia anglo-holandesa Shell, no Parque das Conchas. 

Estas constatações mostram que o transporte dutoviário irá crescer muito no Espírito 
Santo nos próximos anos, abrindo um mercado de trabalho para especialistas de nível 
superior em dutos e que 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. 

O tema está relacionado com as monitorias voluntárias nas disciplinas de Estática do 
Corpo Rígido, Resistência dos Materiais e Laboratório de Sistema Mecânicos, e com os 
cursos de Matlab, MS Project, Excell, e Solidworks. O aprofundamento do conhecimento 
do aluno bolsista nestas disciplinas e o uso das ferramentas computacionais citadas são 
úteis no desenvolvimento desta pesquisa. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Essa pesquisa objetiva o desenvolvimento do conhecimento técnico e cientifico dos alunos 
bolsistas em dutos usados na indústria de petróleo e gás, por meio do estudo e criação de 
modelos no ambiente do Matlab para fins de comparação da resistência remanescente dos 
dutos na presença de defeitos de corrosão. 

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. 

Apresentar como resultado final um pôster, resumo ou artigo científico. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

O estudo e comparação dos métodos de resistência remanescente dos dutos foram 
desenvolvidos com sucesso e diversas simulações foram realizadas. Entretanto nem todos 
os métodos puderam ser desenvolvidos para fins de comparação, tais incrementos serão 
realizados durante o prosseguimento do desenvolvimento deste projeto de pesquisa. 

Comentário Geral: 

Pretende-se, a partir desse primeiro estudo, ampliar a pesquisa para tratar de outros 
defeitos comuns em dutos causadores de falhas e paradas operacionais. 

Pretende-se, se existirem condições, que o projeto prossiga com o desenvolvimento de 
novas iniciações científicas ligadas a dutos fabricados com novos materiais, como os 
materiais compósitos. 

Os alunos bolsistas tiveram a sua disposição computadores e softwares instalados nestes 
computadores que os auxiliaram na tarefa de pesquisa. 

 

 

Atividade 12 
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Natureza da atividade realizada: Atividade de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Tema: Projeto Aerodesign 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan X Fev X Mar X Abr X Mai X Jun X Jul X Ago X Set X Out X Nov X Dez X 

Público Alvo: 

Alunos Bolsistas do PET e alunos da graduação como participantes do projeto. 

Como ouvintes de palestras: alunos de escolas do ensino fundamental e médio. 

Descrição da Atividade: 

A competição SAE AeroDesign ocorre nos Estados Unidos desde 1986, tendo sido 
concebida e realizada pela SAE International, sociedade que deu origem à SAE BRASIL 
em 1991 e da qual esta última é afiliada. A partir de 1999 esta competição passou a 
constar também do calendário de eventos estudantis da SAE BRASIL. 

O Projeto Aerodesign consiste na formação de uma equipe destinada a participar da 
competição anual do projeto SAE Aerodesign. Esta competição consiste em um desafio 
lançado aos estudantes de engenharia que tem como principal objetivo propiciar a difusão 
e o intercâmbio de técnicas e conhecimentos de engenharia aeronáutica entre estudantes 
e futuros profissionais da engenharia da mobilidade, através de aplicações práticas e da 
competição entre equipes. Ao participar do projeto SAE Aerodesign o aluno se envolve 
com um caso real de desenvolvimento de projeto aeronáutico, desde a sua concepção, 
projeto detalhado, construção e testes. 

O objetivo deste projeto consiste em projetar, documentar, construir e voar um avião rádio 
controlado, que seja o mais otimizado possível em todos os aspectos da missão, através 
de soluções de projeto criativas, inovadores e multidisciplinares. 

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), que podem ser detalhadas como: 

• Administrativas: Procura de patrocínio (apoio financeiro); Planejamento (Uso do MS 
Project); Liderança; Trabalho em equipe; Logística; Habilidade de comunicação. 

• Ensino: Aplicação dos conceitos adquiridos durante o curso; Integração de alunos de 
diferentes períodos e cursos através de trocas de experiências e conhecimento; 
Elaboração de documentação para efetivar a continuidade do projeto; Prática de 
atividades que serão rotineiras na vida do profissional, como a apresentação oral do 
projeto, elaboração de relatórios, memorandos, atas, treinamento de novos integrantes, 
etc. 

• Projeto e construção: Projeto preliminar; Cálculos; Ensaios; Detalhes de projeto; 
Construção; Preparação do relatório; Apresentação oral; Competição de vôo. 
Observação: A programação é toda feita no ambiente do Matlab e as planilhas e 
gráficos no Excell. 

Todas as tarefas são discutidas e determinadas pela equipe, monitoradas e cobradas via 
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e-mail. Semanalmente são realizadas reuniões com todos os membros participantes da 
equipe e o professor orientador, onde o andamento de cada tarefa é reavaliado e 
redirecionado, quando for o caso. 

Promotores da atividade: 

Alunos Bolsistas: Allan Soares Valiati (Capitão da equipe), Fabrício Dias de Oliveira e 
Rômulo Costalonga Giuberti. 

Coordenador: Prof. Juan Romero Saenz. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Fundo de Apoio a Ciência e Tecnologia (FACITEC) da Prefeitura Municipal de Vitòria 
(PMV), Pró-Reitoria de Extensão (ProEx), Direção do Centro Tecnológico, Colegiado do 
Curso e Departamento de Engenharia Mecânica. 

Justificativa realização da atividade: 

Essa atividade está prevista no Planejamento de Atividades do grupo. 

O Projeto Aerodesign iniciou-se em 2001 e neste ano participou da primeira competição 
sob a orientação do Professor Valter Luiz dos Santos Cordeiro. A melhor classificação 
aconteceu em 2003 quando a equipe obteve a 8ª posição dentre 56 equipes, ficando à 
frente de equipes como a do ITA, IME, UNICAMP e UFRJ. Por falha da equipe em renovar 
seus integrantes (alunos saem da equipe devido a estágio, falta de tempo e formatura), a 
equipe não participou da competição em 2005 e 2006, só voltando a competir em 2007. 
Em 2010 devido ao afastamento do coordenador por motivos de saúde e falta de 
renovação dos integrantes da equipe, não foi possível a participação da equipe na 
competição neste ano. 

O PET foi aprovado pelo Ministério da Educação em 01.12.2010 quando então iniciou suas 
atividades. Por iniciativa de alunos bolsistas do PET da Engenharia Mecânica o Projeto 
Aerodesign foi ressuscitado em 2011 com as seguintes metas: procurar renovar seus 
integrantes todo ano quando necessário, ter sempre um professor como seu coordenador, 
ter alunos do PET da Engenharia Mecânica em sua equipe e participar das competições 
anuais. No ano de 2011 esteve sob a orientação do professor Juan Sergio Romero Saenz 
com o aluno do PET da Engenharia Mecânica Allan Soares Valiati como o capitão da 
equipe. 

Podemos citar os seguintes benefícios da atividade para o grupo: 

• Despertar interesse em projetos aeronáuticos através da obtenção de 
conhecimentos específicos; 

• Intercâmbio técnico e de conhecimento entre as equipes; 

• Treinamento de trabalho em equipe, capacidade de liderança e de se vender idéias 
e projetos; 

• Apresentar o Projeto Aerodesign em eventos científicos e culturais, como por 
exemplo: a Semana da Engenharia e a Feira de Cursos da UFES, entre outros; 

• Realizar palestras sobre o Projeto Aerodesign em escolas do ensino fundamental e 
médio, divulgando o projeto e o Curso de Engenharia Mecânica da UFES; 

• Estimular o comportamento ético profissional; e 
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• Representar o Curso de Engenharia Mecânica e a UFES no âmbito nacional. No 
caso de obter uma boa classificação e se estivermos entre os dois primeiros 
colocados, a equipe pode até participar da etapa mundial, sempre realizada nos 
EUA. 

Resultados esperados: 

Projetar, documentar, construir e voar um avião rádio controlado, que seja o mais 
otimizado possível em todos os aspectos da missão. 

Produzir um artigo técnico descrevendo o projeto do avião. 

Resultados alcançados: 

A equipe obteve no XIII COMPETIÇÃO SAE BRASIL AERODESIGN 2011 o 57º lugar entre 
70 equipes participantes de diversas universidades do Brasil. 

Produção de um artigo descrevendo o desenvolvimento do Projeto. 

Os resultados podem ser vistos em: http://www.saebrasil.org.br/. 

Comentário Geral: 

Como o projeto foi reaberto no ano de 2011, houve alguns empecilhos quanto à montagem 
do projeto da aeronave, pois os novos integrantes não tiveram acesso aos projetos 
anteriores e nem às dicas e facilidades. Devido a esses contratempos, a equipe atingiu o 
57º lugar entre 70 equipes participantes de diversas universidades, o que é um bom 
resultado considerando a inexperiência da equipe. 

O Projeto Aerodesign possui uma sala equipada com computador, telefone e internet, 
cedida pelo Departamento de Engenharia Mecânica, para desenvolver o projeto. 

O Projeto Aerodesign conseguiu obter apoio financeiro da FACITEC no ano de 2011. 

 

 

4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

Sugere-se que esta etapa do relatório seja discutida conjuntamente pelo grupo (tutores e 

alunos), de modo que as informações traduzam a compreensão de todos. 

4.1. A carga horária mínima de oito horas semanais para orientação dos alunos e do grupo 

foi cumprida pelo(a) Tutor(a)? 

(X) Integralmente  (  ) Parcialmente  (  ) Não foi cumprida 

Justifique: Considerando a participação nas reuniões semanais com o grupo, o 

atendimento a pequenos grupos, o atendimento individual, os encontros diários 

para verificação do andamento das atividades programadas, além da participação 

em eventos integradores dos PET’s e outros eventos promovidos pelo PET da 
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Engenharia Mecânica, o tutor cumpriu a carga horária mínima e todas as suas 

obrigações, além disso, foi de extrema importância ao grupo. 

 

4.2. A carga horária de vinte horas semanais para cumprimento das atividades do PET foi 

cumprida pelos alunos bolsistas e não bolsistas? 

(X) Integralmente  (  ) Parcialmente  (  ) Não foi cumprida 

Justifique: A carga horária semanal mínima foi cumprida integralmente. Durante a 

preparação para competições alguns alunos cumprem uma carga horária além do 

exigido devido a necessidade de um treinamento mais intensivo. 

 

4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

(  ) Integralmente  (X) Parcialmente  (  ) Não foram realizadas 

Justifique: As principais atividades planejadas para o ano foram realizadas, porém, 

por conta de alterações no planejamento decorrentes de imprevistos, saída de 

bolsistas e novas oportunidades, não recebimento de custeio, nem todas as 

atividades planejadas inicialmente foram cumpridas, sendo realizadas outras 

atividades de igual impacto, de modo que se alcançaram os objetivos previstos. 

 

4.4. Informe sobre a participação da IES em relação ao apoio institucional para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo: 

(X) Integral   (  ) Parcial   (  ) Não houve apoio 

Justifique: A IES fornece infra-estrutura (sala, internet, computadores, telefone, etc), 
além de liberdade de atuação dentro do departamento. Os professores 
colaboraram sempre que requisitados, permitindo a organização de cursos e 
demais atividades. 

 

4.5. Informe sobre a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso de graduação 

ao qual está vinculado: 

(X) Efetiva   (  ) Parcial   (  ) Não houve interação 

Justifique: As atividades desenvolvidas pelo grupo procura contemplar as vertentes 

de ensino, pesquisa e extensão, alinhadas ao projeto pedagógico, com o objetivo 
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de colaborar na formação de 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. 

 

4.6. Informe sobre a atuação da SESu, considerando os aspectos de acompanhamento e 

gestão do PET: 

(  ) Excelente  (  ) Regular  (X) Bom  (  ) Ruim 

Justifique: Problemas no repasse financeiro ao grupo prejudicaram a efetivação de 

atividades que dependiam de financiamento. Quanto à gestão por meio de email, 

sigpet e sigproj no meu entender são satisfatórios. 

 

4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento do PET quanto ao 

acompanhamento e orientação do grupo: 

(  ) Excelente  (  ) Regular  (X) Bom  (  ) Ruim 

Justifique: No ano de 2011 o CLA da UFES foi reinstituído na metade do ano e, a 

partir deste momento, procurou acompanhar as atividades dos PET's da UFES, 

além de representar os grupos frente aos órgãos majoritários da IES. Com certeza, 

este ano as visitas do CLA aos grupos serão mais regulares, possibilitando uma 

orientação e comunicação mais direta com seus integrantes. 

 

 

5. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 

5.1. Dirigidas ao Grupo (Tutor e Alunos) 

 

5.1.1. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo, relacione, no mínimo, três 

atividades desenvolvidas pelo grupo PET, que caracterizem indicadores da 

indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.  

 

• Apoio Acadêmico: Monitorias 

• Cursos e Oficinas de Robótica 
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• Projeto Aerodesign 

 

5.2. Dirigidas ao Tutor  

 

5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/ científicas mais relevantes que realizou/ 

participou no ano. (Congressos, publicações, pesquisas, etc) 

 

Ferreira, E. G. ; Sisquini, G. R. ; FREITAS, M. S. R. . A avaliação do desempenho do 

algoritmo iHL-RF em análises de confiabilidade. In: XXXII Iberian Latin American Congress 

on Computational Methods in Engineering, 2011, Ouro Preto. Anais do CILAMCE 2011, 

2011. 

 

Amaral, R. S. ; FREITAS, M. S. R. ; Sisquini, G. R. . Análise de segurança de dutos com 

defeitos de corrosão via método FORM. In: XXXII Iberian Latin American Congress on 

Computational Methods in Engineering, 2011, Ouro Preto. Anais do CILAMCE 2011, 2011.  

 

Sisquini, G. R. ; FREITAS, M. S. R. ; Ferreira, E. G. . Avaliação dos resultados obtidos com 

as fórmulas de Breitung e Tvedt. In: XXXII Iberian Latin American Congress on 

Computational Methods in Engineering, 2011, Ouro Preto. Anais do CILAMCE 2011, 2011.  

 

Sisquini, G. R. ; FREITAS, M. S. R. . Estimação da confiabilidade e vida útil de vasos de 

pressão esféricos de armazenagem de GLP sujeito a defeitos localizados do tipo trinca. In: 

XXXII Iberian Latin American Congress on Computational Methods in Engineering, 2011, 

Ouro Preto. Anais do CILAMCE 2011, 2011. 

 

FREITAS, M. S. R.; SOUSA JR, J. B. M.; Sisquini, G. R.. Participação em banca de Renata 

Siqueira Amaral. Análise de segurança de dutos com defeitos de corrosão. 2011. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Ouro Preto.  

 

Scandian, C.; Sisquini, G. R.; Ramos, R.; FREITAS, M. S. R.. Participação em banca de 

Jerfson Pereira de Almeida. Análise de falha e gerenciamento de riscos associados aos 

dutos de gás natural à alta pressão. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Mecânica) - Universidade Federal do Espírito Santo.  

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU 
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE IFES – DIFES 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 

XXXII Iberian Latin American Congress on Computational Methods in 

Engineering.Calibração de norma de perfis formados a frio. 2011. (Congresso). 

 

XXXVIIII Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia - Cobenge 2011. (Congresso).  

 

68ª Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia (68ª SOEAA) 2011. 

(Congresso). 

 

XI Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (X CONEMI). Apresentação 

Oral. 2011. (Congresso). 

 

5.2.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a sua ação efetiva como 

Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem a metodologia que você utiliza 

na Educação Tutorial. 

 

O ponto inerente ao processo tutorial é o contato freqüente entre o tutor e os petianos, é a 

relação pessoal e presencial. Assim, um aspecto importante é manter reservado um 

período de tempo para estar com os bolsistas. Um segundo aspecto é incentivar a pró-

atividade e a autonomia dos alunos, relativizando e aceitando o erro e o fracasso como 

parte do risco de se ter iniciativa. Em particular no PET, a relação é com um grupo, e o 

incentivo para o trabalho em equipe se torna imprescindível (terceiro aspecto). Atendendo 

ao que foi proposto na elaboração do Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia 

Mecânica, foram incentivadas as iniciativas dos alunos que contemplavam a 

interdisciplinaridade, a totalidade, a relação com o curso, com alunos, docentes e 

dirigentes, e a responsabilidade social, mantendo contato com a comunidade externa à 

Universidade. 

 

5.2.3. Considerando as atividades desenvolvidas no grupo e a sua ação efetiva como 

Tutor, relacione, no mínimo, três ações que caracterizem suas contribuições ao avanço 

qualitativo do curso de graduação ao qual está vinculado. 

 

A contribuição é principalmente do grupo, no qual se inclui o tutor. O incentivo para que os 

alunos de graduação usem atividades extracurriculares para complementar o curso, onde 

os próprios bolsistas contribuem na informação e na melhoria da formação dos alunos. 
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Várias atividades, tais como participação nas equipes dos Projetos de Extensão do Baja, 

do AeroDesign e da Robótica Educacional, e as iniciações científicas são importantes 

formas de aprendizado, seja de conteúdo acadêmico, seja de habilidades de 

relacionamento, comunicação e trabalho em equipe. As atividades citadas estão previstas 

no projeto político pedagógico do curso de Engenharia Mecânica como atividades 

complementares. O grupo procura ampliar estas oportunidades, seja pela Semana da 

Engenharia, Feira de Cursos e outros eventos, seja pela criação e apoio a novos Projetos 

de Extensão. No caso do Projeto de Extensão do Carro Solar, previsto no planejamento de 

2011, não pode ser criado porque o professor que iria coordenar se afastou para realizar 

um Pós-Doutorado na USP, entretanto esta atividade pode voltar no planejamento de 

2013. No caso do Projeto de Extensão de Mecatrônica, previsto no planejamento de 2012, 

será coordenado pelo Prof. Dr. Antônio Bento Filho, abre mais uma oportunidade de 

desenvolvimento de atividades extracurriculares para complementar o curso. O grupo 

também tenta incorporar os demais alunos de graduação em suas atividades de extensão, 

e procura enfatizar as possibilidades de escolha de temas de pesquisa e de trabalhos de 

conclusão de curso visando a aplicação da tecnologia com responsabilidade social. 

Experiências didáticas vividas dentro do grupo são estendidas para as atividades de 

ensino. Em 2012, o grupo participará de uma atividade considerada essencial que é a 

avaliação do projeto político pedagógico do curso de Engenharia Mecânica. 

 

5.2.4. Considerando as atividades desenvolvidas no âmbito do grupo e a sua ação efetiva 

como Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que tenham sido originalmente 

construídos no PET e que foram incorporados à sua prática docente junto aos demais 

alunos da graduação. 

 

O ambiente do PET permite aplicar algumas alternativas didáticas, e, embora estendê-las 

para grupos maiores, como uma turma de graduação com 50 alunos não seja direta nem 

tenha garantia de sucesso, algumas delas foram incorporadas às aulas de graduação. 

Entre as práticas transferidas estão o trabalho em grupo, maior flexibilidade na disciplina 

para incentivar uma autonomia dos alunos, promovendo sua iniciativa, e uso mais intenso 

de trabalhos práticos como meio de aprendizado, como em disciplinas de Laboratórios, 

onde experimentos e projetos e construção de protótipos são usados para o aprendizado. 

Em outra disciplina, Introdução à Engenharia Mecânica, parte do aprendizado é autônomo, 

por meio de seminários e textos que os alunos, divididos em grupos, realizam, inclusive 
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com incentivo para que os resultados dos alunos nestes seminários e textos, possam se 

tornar estudos de caso. 

 

5.3. Dirigida ao conjunto dos Alunos do PET 

5.3.1. Informe os trabalhos apresentados/ publicados por cada um dos alunos do grupo, 

indicando o evento, o local e a data. 

 

Produção de artigo de Robótica: TDP (Trabalho de desenvolvimento do Projeto). Os 
resultados podem ser vistos em: http://www.cbr2011.org/Resultados.htm. 

 

Produção de um artigo descrevendo o desenvolvimento do Projeto Aerodesign. Os 
resultados podem ser vistos em: http://www.saebrasil.org.br/. 

 

5.3.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva do Tutor, 

relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem avanços qualitativos na formação 

acadêmica e na formação cidadã dos petianos. 

 

- Aprimoramento acadêmico: Por meio das atividades conduzidas pelo grupo PET, tais 

quais as apresentações de trabalhos acadêmicos, leitura e resenha de textos e artigos 

científicos, visitas técnicas, cursos ministrados por petianos e professores de graduação, 

etc., os alunos desenvolveram uma maior capacidade de pensamento crítico, elaboração 

de relatórios técnicos e uma concepção de novas abordagens sobre assuntos relacionados 

ou não à engenharia; 

- Formação cidadã: Por meio de participações em eventos como a Feira de Cursos, a 

atividade Oficinas - PET na Escola, a organização da Competição de Robótica, etapa 

estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica – OBR, o grupo PET teve a oportunidade de 

funcionar como um multiplicador de conhecimento na sociedade, trabalhando com alunos 

do ensino médio. Deste modo, os alunos integrantes do grupo PET Engenharia Mecânica 

puderam compreender seu papel, bem como a importância deste, na comunidade externa 

à universidade; 

- Articulação e pró-atividade: Por conta das muitas atividades promovidas pelo grupo, na 

qual o contato e a colaboração com diferentes grupos ou indivíduos se fazem necessários, 

os integrantes do PET desenvolvem sua capacidade de articulação, trabalho em equipe, 
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responsabilidade e pró-atividade, culminando na formação de um melhor profissional e 

cidadão. 

 

6. PARECER FINAL DO COMITÊ LOCAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local e Data: 

 

_______________________________________________ 
Profa. Maria Auxiliadora de Carvalho Corassa 

Pró-Reitora responsável pelo PET 
 

_______________________________________________ 
Prof.ª Dr.ª Roberta Lima Gomes 

Presidente do Comitê Local de Acompanhamento (CLA) 
 

_______________________________________________ 
Tutor: Prof. Dr. Geraldo Rossoni Sisquini 

 

 

_______________________________________________ 
Representante dos Alunos:  

 

 

 

 

 

 

 

 


