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APRESENTAÇÃO 

 

 Esta obra foi criada para relatar a história do Programa de Educação Tutorial 

(PET) Tecnologia em Alimentos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), Câmpus Londrina e homenagear seus integrantes, que ao longo de 10 anos 

fizeram parte deste grupo. 

 Inicialmente há uma explanação sobre o histórico e a regulamentação do 

Programa em nível nacional. Na sequência, tem a descrição do surgimento deste grupo, 

em 01 de dezembro de 2010, seguida pela apresentação dos integrantes, que ao longo 

de uma década somaram 53 alunos do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos. 

Também há a atualização das carreiras dos egressos, os quais fizeram vários 

depoimentos sobre a relevância do PET em suas vidas profissionais e pessoais. 

As diversas atividades desenvolvidas pelo grupo, envolvendo a 

indissociabilidade da tríade universitária, foram expostas com vários registros 

fotográficos efetuados ao longo dos 10 anos de existência do PET - Tecnologia em 

Alimentos. Várias atividades de ensino são realizadas desde a implantação do grupo, 

ações de extensão foram criadas ao longo do tempo e atividades de pesquisa 

tecnológica geraram 70 publicações, incluindo trabalhos em eventos, artigos científicos 

e capítulos de livros. 

Os colaboradores deste volume são os integrantes do grupo no ano de 2020, 

que coordenados pela organizadora e autora do livro auxiliaram na elaboração desta 

obra. 

Agradeço a todos que fizeram e fazem parte deste trabalho, que tanto me 

orgulha, e à UTFPR, Câmpus Londrina pela oportunidade de executá-lo. 

 

 Neusa Fátima Seibel 

Tutora do PET - Tecnologia em Alimentos 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Programa de Educação Tutorial (PET) Tecnologia em Alimentos da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus Londrina (UTFPR-LD) foi 

implementado em 1º de dezembro de 2010.  É classificado como ‘PET de Curso 

Específico’, sendo constituído por 12 alunos bolsistas, discentes do referido curso, e 

pela Professora Tutora Neusa Fátima Seibel. 

 Ao longo de 10 anos de existência, este programa auxiliou na formação de 53 

alunos, desenvolvendo atividades que contemplam a tríade universitária. Este programa 

integra a modalidade de atividades não obrigatórias para os discentes do Curso Superior 

de Tecnologia em Alimentos, no entanto, é um destacado complemento às atividades 

obrigatórias dos participantes, devido às experiências acadêmicas, profissionais e 

pessoais. 

 A principal característica do PET é o trabalho em grupo, ou seja, a interação e 

troca de experiências visando melhorar as habilidades individuais e elevar a qualidade 

da formação dos alunos da graduação. Além disso, vale mencionar a atividade tutorial, 

definida pelo comprometimento do tutor em orientar, guiar, informar e formar o aluno em 

diferentes aspectos e momentos de sua trajetória acadêmica, integrando funções 

administrativas, acadêmicas, motivacionais e de apoio pessoal. 

Os integrantes do grupo PET são treinados e capacitados para desenvolverem 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, proporcionando-lhes uma formação 

acadêmica de nível elevado. Em uma década de existência do grupo, os integrantes 

executaram atividades periódicas e algumas extintas, incluindo também o auxílio na 

organização e execução de vários eventos científicos. 

As atividades de ensino têm como objetivo contribuir na formação de 

profissionais de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica, além 

de estimular o espírito crítico. Anualmente são organizadas e executadas as seguintes 

ações: evento esportivo; feira científica; leitura e discussão de artigos científicos; 

minicursos; palestras; recepção de calouros e visitas técnicas. 

A Pesquisa Tecnológica com Alimentos ocorre desde a implantação do grupo 

PET, a qual consiste na execução das análises de caracterização da matéria-prima e 

produtos alimentícios elaborados. Exercendo a atividade de pesquisa, os petianos são 

beneficiados ao realizar leituras de artigos científicos para o planejamento dos 

experimentos e avaliar os resultados obtidos com dados já publicados, gerando um 

importante aprendizado na análise crítica comparativa. Somando-se a várias produções 

e divulgações científicas, enriquecendo o seu currículo. 
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Os projetos de extensão visam a troca de conhecimentos entre a Universidade 

e a comunidade, existindo uma aproximação dos acadêmicos da realidade na sociedade 

em que estão inseridos. A extensão universitária é uma forma de integrar, de ampliar 

visões, de trocar experiências e, assim, formar o tripé universitário juntamente com o 

ensino e a pesquisa. O grupo possui cinco atividades de extensão consolidadas e 

executadas anualmente: Ação de Natal; Conscientização do Dia Mundial da 

Alimentação; InformaPET; Páscoa Solidária e Projeto Extensionista ‘Casa da Mulher’. 
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2 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET) 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa do Governo 

Federal Brasileiro de estímulo a atividades universitárias de ensino, pesquisa e 

extensão, no nível de graduação. O programa é subordinado à Secretaria de Ensino 

Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC) e fomentado pelo  Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Uma vez criado, o grupo PET mantém suas 

atividades por tempo indeterminado.  

O Programa é composto por grupos tutoriais de aprendizagem e busca propiciar 

aos alunos bolsistas, sob a orientação de um professor tutor, condições para a 

realização de atividades extracurriculares, que complementem a sua formação 

acadêmica. Além de atender mais plenamente às necessidades do próprio curso de 

graduação e/ou ampliar e aprofundar os objetivos e os conteúdos programáticos que 

integram sua grade curricular.  

O PET visa proporcionar aos bolsistas e aos alunos do curso uma gama nova 

e diversificada de conhecimento acadêmico, mas também assume a responsabilidade 

de contribuir para melhorar a sua qualificação como pessoa humana e como membro 

da sociedade. Um grupo tutorial caracteriza-se pela presença de um tutor com a missão 

de estimular a aprendizagem ativa dos seus membros, através de vivência, reflexões e 

discussões, num clima de informalidade e cooperação. 

O método tutorial permite o desenvolvimento de habilidades de resolução de 

problemas e pensamento crítico entre os bolsistas, em contraste com o ensino centrado 

principalmente na memorização passiva de fatos e informações. Oportunizando 

aos estudantes tornarem-se cada vez mais independentes em relação à administração 

de suas necessidades de aprendizagem. 

Nacionalmente, o PET é um programa de grande destaque, contando com 842 

grupos distribuídos em 121 Instituições de Ensino Superior (IES), em instituições 

federais (79,9%), estaduais (16%), privadas (4%) e uma municipal, representando 0,1% 

do total (Gráfico 1). A região Sudeste tem o maior número de grupos PET do Brasil 

(276), seguida pela região Nordeste (213) e Sul (196). As regiões Centro-Oeste e Norte 

concentram números de grupos PET muito próximos, 79 e 78, respectivamente (Gráfico 

2) (CENAPET, 2015).  

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_(Brasil)
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Gráfico 1 – Grupos PET separados por IES. 

 

Fonte: CENAPET (2015) 

 

 

Gráfico 2 – Grupos PET em cada região do Brasil. 

 

Fonte: CENAPET (2015) 

 

 

2.1 Histórico e Regulamentação do Programa 

 

Em 1979 a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) criou o então chamado Programa Especial de Treinamento (PET), com o 

intuito de solucionar certos problemas encontrados na educação superior, como 

aprendizagem tecnicista, pouco crítica e de baixo compromisso social em suas áreas. 
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Além do fato de as ações de ensino, pesquisa e extensão, na maior parte das 

instituições e cursos, serem tratadas separadamente. 

O programa seguiu em expansão até 1997, quando houve avaliações de 

desempenho realizadas pela CAPES e, apesar do PET obter bons resultados na 

avaliação, seu impacto na graduação foi considerado pequeno em relação ao montante 

investido, assim, houve um corte de recursos financeiros para os grupos, com a 

possibilidade de extinção. Em resposta, existiram várias mobilizações e ideias de 

preservação do PET, resultando em uma audiência com a CAPES onde o número de 

bolsas, que havia sido reduzido, foi restituído. 

Em 1999 a Secretaria de Educação Superior (SESu) assumiu a coordenação do 

Programa. Outra grande mudança desse ano foi que os grupos passaram a ser 

alocados, dentro de suas Universidades, na Pró-Reitoria de Graduação, e não mais na 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 

No ano de 2004 o programa deixa de ser visto como um “treinamento especial”, 

que preparava acadêmicos para o acesso à pesquisa e à pós-graduação, e recebe o 

título de “Programa de Educação Tutorial” caracterizado pela sua metodologia de 

“educação tutorial”. Assim, em 2005, foram criadas: a lei que rege o programa (Lei 

11.180/2005) e a portaria que regulamenta o PET (Portaria 3.385/2005). 

 

Figura 1: Linha do tempo do Programa de Educação Tutorial. 

 

 

Em 2010 houve a substituição da Portaria 3.385/2005 pela 976/2010. A mesma 

trouxe inovações como, por exemplo, a flexibilização e dinamização da estrutura dos 

grupos, a união do PET com o “Conexões de Saberes”, a definição de tempo máximo 

de exercício da tutoria, a aproximação com a estrutura acadêmica da universidade e a 

definição de estruturas internas de gestão do PET. Atualmente, o PET é regulamentado 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=332-leisetembro2005&category_slug=pet-programa-de-educacao-tutorial&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=332-leisetembro2005&category_slug=pet-programa-de-educacao-tutorial&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14912-portaria-n-976&category_slug=dezembro-2013-pdf&Itemid=30192
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pela Portaria n° 976, de 27 de julho de 2010, a qual foi atualizada pela Portaria n° 343, 

de 24 de abril de 2013.  

Anualmente, o Encontro Nacional dos Grupos PET (ENAPET) e encontros 

regionais como o SulPET (Região Sul), EnePET (Região Nordeste), NortePET (Região 

Norte), entre outros, são realizados para manter as discussões sobre o programa e sua 

influência na graduação, sempre ativas, de forma que o programa continue em 

constante evolução e traga benefícios à IES (Instituição de Ensino Superior) situada. Os 

encontros começaram com os primeiros cortes de gastos realizados pela CAPES 

(1997), mas tornaram-se oficiais apenas em 2006, com a criação da CENAPET 

(Comissão Executiva Nacional do PET). 

 

 

2.2 Organização Administrativa do PET 

 

No Brasil, a representação máxima dos estudantes e professores-tutores no 

contexto do Programa de Educação Tutorial é realizada pela Comissão Executiva 

Nacional do PET (CENAPET), responsável por realizar a comunicação com órgãos 

superiores, como o MEC. Fundada em 2006 durante a realização do ENAPET de 

Florianópolis, quando foram aprovados seu estatuto e regimento. Antes deste período, 

existia informalmente um grupo de tutores e alunos reunidos sob uma Executiva 

Nacional, que foi se formando nos anos de luta contra a extinção do PET, desde 1998. 

Parte deste grupo compôs a CNAA (Comissão Nacional de Acompanhamento e 

Avaliação) no MEC-SESu, em 2002, que recuperou o processo de avaliação e realizou 

a revisão do Manual de Orientações Básicas (MOB), cujo objetivo é orientar o 

funcionamento do programa e garantir a sua unidade nacional. 

No âmbito institucional, o Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação 

(CLAA), que é instituído pela IES, é responsável pelo acompanhamento, avaliação e 

monitoramento dos grupos PET e seus integrantes em nível local, cujas atividades 

exercidas são (Portaria Nº 343 de 24 e abril de 2013): 

• Acompanhar o desempenho dos grupos PET e dos professores tutores; 

• Zelar pela qualidade e inovação acadêmica do PET e pela garantia do princípio 

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

• Apoiar institucionalmente as atividades dos grupos PET; 

• Receber e avaliar os planejamentos e relatórios anuais dos grupos PET; 
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• Verificar a coerência da proposta de trabalho e dos relatórios com o Projeto 

Pedagógico Institucional e com as políticas e ações para redução da evasão e 

insucesso nas formações em nível de graduação da IES; 

• Referendar os processos de seleção e de desligamento de estudantes bolsistas 

dos grupos, por proposta do professor tutor; 

• Analisar e aprovar processos de seleção e de desligamento de tutores, bem 

como sugerir à comissão de avaliação, a substituição de tutores e emitir parecer 

sobre a extinção de grupos; 

• Elaborar o relatório institucional consolidado e encaminhá-lo a SESu, com prévia 

aprovação do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da instituição 

ou órgão equivalente;  

• Propor à Comissão de Avaliação critérios e procedimentos adicionais para o 

acompanhamento e a avaliação dos grupos PET da IES; 

• Propor estudos e programas para o aprimoramento das atividades dos grupos 

PET da IES; 

• Organizar dados e informações relativas ao PET e emitir pareceres por 

solicitação da Comissão de Avaliação; 

• Elaborar relatórios de natureza geral ou específica; 

• Coordenar o acompanhamento e a avaliação anual dos grupos, de acordo com 

as diretrizes do programa e seus critérios e instrumentos de avaliação definidos 

no Manual de Orientações Básicas; 

• Homologar os Planos de Trabalho e os Relatórios dos Grupos PET previamente 

aprovados pela Pró-Reitoria de Graduação ou órgão equivalente. 

 

2.2.1 Estrutura e normatização do Grupo PET 

 

Internamente, cada grupo PET é constituído de um professor(a) tutor(a) e 12 

discentes bolsistas, além de 6 discentes voluntários. Segundo o artigo 13º da legislação 

vigente (Portaria Nº 976 de 27 de julho de 2010), são atribuições e deveres do professor 

tutor do grupo:  

• Planejar e supervisionar as atividades do grupo e orientar os estudantes 

bolsistas;  

• Coordenar a seleção dos bolsistas;  

• Submeter a proposta de trabalho para aprovação das pró-reitorias de graduação 

e de extensão, ou equivalentes;  
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• Organizar os dados e informações sobre as atividades do grupo para subsidiar 

a elaboração do Relatório da instituição de ensino superior e a avaliação pelo 

grupo de consultores avaliadores;  

• Dedicar carga horária mínima de dez horas semanais para orientação dos 

estudantes bolsistas e do grupo, sem prejuízo das demais atividades previstas 

em sua instituição;  

• Atender, nos prazos estipulados, às demandas da instituição e do MEC;  

• Solicitar ao CLA, por escrito, justificadamente, seu desligamento ou o de 

estudantes bolsistas;  

• Controlar a frequência e a participação dos estudantes;  

• Elaborar a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, a ser 

encaminhada à CAPES/SESu;  

• Fazer referência a sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos 

apresentados; e  

• Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso (ANEXO A). 

 

O professor tutor será desligado do PET, segundo o artigo 15º da Portaria Nº 

343 de 24 de abril de 2013, nas seguintes situações: 

• Por decisão do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA), 

embasada em avaliação insatisfatória do tutor, considerando para tanto o 

descumprimento do termo de compromisso, do disposto nesta Portaria e nos 

demais dispositivos legais pertinentes ao PET; 

• Por decisão da Pró-Reitoria, ou órgão equivalente, desde que devidamente 

homologada pelo CLAA; 

 

O artigo 17º da Portaria Nº 976 de 27 de julho de 2010 descreve: Poderá ser 

bolsista de grupo PET o estudante de graduação que atender aos seguintes requisitos:  

• Estar regularmente matriculado como estudante de graduação;  

• Não ser bolsista de qualquer outro programa;  

• Apresentar bom rendimento acadêmico de acordo com os parâmetros fixados 

pelo colegiado máximo de ensino de graduação da IES; e  

• Ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do 

programa.  

Parágrafo único. O edital do processo de seleção de estudantes para 

composição dos grupos do PET deverá ser divulgado oficialmente, no âmbito das 

pró-reitorias de graduação e de extensão, ou equivalentes, com antecedência 
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mínima de oito dias de sua realização, incluindo informações sobre data, local, 

horário, critérios e procedimentos de seleção. 

 

O art. 18º da Portaria Nº 976 de 27 de julho de 2010 descreve: São deveres do estudante 

bolsista do programa PET:  

• Zelar pela qualidade acadêmica do PET;  

• Participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor;  

• Participar durante a sua permanência no PET em atividades de ensino, pesquisa 

e extensão;  

• Manter bom rendimento no curso de graduação;  

• Contribuir com o processo de formação de seus colegas estudantes da IES, não 

necessariamente da mesma área de formação, especialmente no ano de 

ingresso na instituição;  

• Publicar ou apresentar em evento de natureza científica um trabalho acadêmico 

por ano, individualmente ou em grupo;  

• Fazer referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos 

apresentados; e  

• Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso (ANEXO B). 

 

 

2.3. Objetivos do Programa 

O PET é um programa de longo prazo que visa realizar, dentro da Universidade 

Brasileira, o modelo de indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Assim, 

além de um incentivo à melhoria da graduação, o PET pretende estimular a criação de 

um modelo pedagógico para a Universidade, de acordo com os princípios estabelecidos 

na Constituição Brasileira e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), para isso 

o Manual de Orientações Básicas cita os objetivos do programa. 

 

2.3.1 Objetivo Geral:  

Promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de graduação 

envolvidos direta ou indiretamente com o programa, estimulando a fixação de valores 

que reforcem a cidadania e a consciência social de todos os participantes e a melhoria 

dos cursos de graduação. 
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2.3.2 Objetivos Específicos: 

a) Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior 

no país. 

b) Estimular a melhoria do ensino de graduação por meio: 

• Do desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no âmbito 

do curso; 

• Do desenvolvimento de ações que procurem integrar o ensino, a pesquisa e a 

extensão; 

• Da atuação dos bolsistas como agentes multiplicadores, disseminando novas 

ideias e práticas entre o conjunto dos alunos do curso; 

• Da interação dos bolsistas do Programa com os corpos docente e discente da 

instituição, inclusive em nível de pós-graduação, quando for o caso; 

• Da participação em atividades características de programas de pós-graduação; 

• Do desenvolvimento de atividades que promovam o contato dos bolsistas e 

demais alunos do curso com a realidade social em que o grupo/curso/ou IES 

estejam inseridos, estimulando o desenvolvimento de uma consciência do papel 

do aluno/curso/IES perante a sociedade. 

c) Oferecer uma formação acadêmica de excelente nível, visando a formação de um 

profissional crítico e atuante, orientada pela cidadania e pela função social da educação 

superior, por meio:  

• Do desenvolvimento de ações coletivas e capacidade de trabalho em grupo; 

• Da facilitação do domínio dos processos e métodos gerais e específicos de 

investigação, análise e atuação da área de conhecimento acadêmico-

profissional; 

• Do envolvimento dos bolsistas em tarefas e atividades que propiciem o aprender 

fazendo e refletindo sobre; 

• Da discussão de temas éticos, sócio-políticos, científicos e culturais relevantes 

para o país e/ou para o exercício profissional e para a construção da cidadania; 

• Da promoção da integração da formação acadêmica com a futura atividade 

profissional, especialmente no caso da carreira universitária, através de 

interação constante com o futuro ambiente profissional; 

• Da participação, com igual ênfase, no ensino, na pesquisa e na extensão. 
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3 PET - TECNOLOGIA EM ALIMENTOS – UTFPR Câmpus Londrina 

 

3.1 Criação do grupo 

 Em 2010, a Professora Doutora Neusa Fátima Seibel elaborou um projeto para 

participar do “Edital Nº 9 Programa de Educação Tutorial PET 2010 – 

MEC/SESu/SECAD”, o qual foi cadastrado no sistema em setembro de 2010 na 

modalidade “novos grupos PET de Curso Superior em Câmpus fora da sede das 

Universidades Federais”. Em outubro de 2010, o edital de Resultado provisório foi 

publicado, onde constava que o projeto não havia sido recomendado. No entanto, a 

professora observou que a avaliação enviada e cadastrada não era a do referido projeto, 

então elaborou uma interposição de recurso com as justificativas, solicitando uma nova 

avaliação. O que resultou no deferimento e publicação de aprovação do mesmo no edital 

de resultado final em novembro de 2010. 

 Em virtude do processo de interposição de recurso, o primeiro processo seletivo 

discente para 12 alunos bolsistas foi realizado em um curto tempo, todas as etapas 

foram executadas em 13 dias, durante o mês de novembro. Naquele momento a 

orientação foi selecionar, quando possível, alunos dos diferentes períodos do curso, 

para que o grupo pudesse desfrutar de várias experiências, vivências e conhecimentos 

técnicos. 

 Em 01 de dezembro de 2010, deu-se início à implementação do Programa de 

Educação Tutorial (PET) Tecnologia em Alimentos da UTFPR-LD, com a equipe 

formada pela Professora Tutora Neusa Fátima Seibel e 12 discentes bolsistas. Os quais 

foram responsáveis por executar a proposta de trabalho aprovada no edital de criação 

do referido grupo. Inicialmente a instituição apoiou o grupo com a designação da sala 

E-105 para permanência dos discentes, equipada com seis computadores desktop, 

conectados à internet, seis mesas e doze cadeiras. Após a construção do Bloco L, a 

permanência dos discentes foi transferida para a sala L-024, em março de 2017, na qual 

também foram disponibilizados quadro branco e armário com chave, cuja localização 

ainda é a atual. 

 

3.2 Quem somos 

 

O Programa de Educação Tutorial Tecnologia em Alimentos é o único grupo PET 

da UTFPR Câmpus Londrina, sendo constituído pela professora tutora e por até 12 

discentes bolsistas, exclusivos do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, já que 

este grupo é caracterizado como PET de curso específico. Durante os 10 anos de 
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existência, houve a participação de 53 alunos bolsistas matriculados regularmente no 

referido curso, os quais cumpriram com as exigências de participação, sob a tutoria da 

Professora Neusa Fátima Seibel (Figura 2). 

 

Figura 2: Egressos do grupo PET - Tecnologia em Alimentos. 

 

 

 

 

 

 

Após três anos de tutoria, em 2013, a professora Neusa foi reconduzida ao cargo 

por mais três anos de mandato, após aprovação dos petianos bolsistas e da ciência da 

coordenação do curso de graduação, dos diretores de graduação, de pesquisa e de 

extensão, além do diretor geral do Câmpus Londrina. Em 2016, a tutora participou do 

Edital 04/2016 – DIRGRAD como candidata à tutoria do Programa, no qual foi 

classificada em primeiro lugar, dando continuidade às atividades no grupo. 
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Os discentes bolsistas, que compõem o grupo atualmente, estão matriculados 

no segundo, terceiro, quarto e sexto períodos do Curso de Tecnologia em Alimentos  

(Figura 3). Ressalta-se que desde o início do grupo PET sempre houve a presença de 

alunos cursando diferentes períodos da graduação, havendo uma maior interação e 

aplicação dos diferentes conhecimentos adquiridos. Para facilitar a dinâmica e 

organização do grupo, este é dividido em quatro comissões: liderança; comunicação; 

eventos e a de almoxarife e arquivista. Todos os semestres é realizado um rodízio dos 

integrantes nas comissões, dando assim, oportunidade a todos os petianos para 

trabalharem em diferentes vertentes. 

 

Figura 3: Integrantes atuais do grupo PET - Tecnologia em Alimentos. 

 

 

 

3.2.1. Petianos Egressos 

 

Os egressos do Programa de Educação Tutorial Tecnologia em Alimentos são 

44 ex-petianos, que foram contatados por e-mail para relatarem suas experiências 

durante a participação no grupo e após a graduação ser concluída, através de um 

questionário. Obteve-se 34 respostas, nas quais foi demonstrado que no ano de 2018 

houve o maior percentual de petianos formados (Gráfico 3). E que a maior parcela (33%) 

permaneceu como integrante do grupo por dois anos, havendo uma amplitude de seis 

meses a três anos (Gráfico 4). 
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Gráfico 3 – Ano de conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos 

 

 

 

Gráfico 4 – Período de participação no grupo PET 

 

 

 

Nas descrições sobre os aprendizados e dificuldades, encontrados durante a 

participação no grupo PET, os ex-integrantes mencionaram: 

“O PET me abriu portas para a área acadêmica e de pesquisa, foi onde 

aprendi a desenvolver trabalhos e pesquisas científicas na área de alimentos. 

O grupo PET também me proporcionou a experiencia de trabalho em grupo, 

onde juntos com os colegas discutíamos resultados laboratoriais, 

organizávamos eventos da UTFPR e visitas técnicas. Na época, o grupo PET 

fazia parceria com a EMBRAPA, onde pude conviver com pesquisadores 
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renomados e pude também vivenciar a rotina de um laboratório de uma 

empresa de pesquisa de grande porte. Todas essas experiências me fizeram 

decidir em seguir na área de pesquisa. Iniciei o mestrado na área de Ciência 

e Tecnologia de Alimentos da UEL e hoje estou no doutorado em Bioquímica 

e sou grata por todo o aprendizado adquirido durante minha participação no 

grupo PET já no início de minha graduação em Tecnologia em Alimentos.” 

“No grupo eu aprendi a me organizar, tanto na vida acadêmica como na vida 

profissional. Fazer o planejamento das minhas atividades acadêmicas e da 

minha vida profissional.” 

“Melhorou minha autoconfiança. Fiquei mais segura nas aulas de laboratório 

e no trabalho quando manuseava os equipamentos e utensílios, devido à 

prática adquirida nas pesquisas com o grupo PET. Melhorei na forma de 

apresentar trabalhos e seminários, pois fazíamos apresentação de assuntos 

diversos dentro do grupo e fora, nos projetos de extensão e eventos. Aprendi 

a ter mais responsabilidade, empatia e solidariedade. Enfim, o grupo PET 

contribuiu para infinitas habilidades que irei aproveitar para a vida toda.” 

“O PET me desenvolveu como pessoa, me auxiliou no aprendizado 

laboratorial e na escrita científica, além de me proporcionar uma visão bem 

mais ampla da área de atuação de um Tecnólogo em Alimentos.” 

“Contribuiu com conhecimento por meio das atividades de pesquisa, ensino, 

e extensão, ajudando a desenvolver o senso profissional diante de cada 

atividade, além das responsabilidades de ser um petiano, entre outros. A 

soma de tudo resultou tanto em crescimento profissional e acadêmico, 

quanto pessoal.” 

“O PET me ensinou a trabalhar em equipe, trabalhar em vários estudos ao 

mesmo tempo, ser dinâmica, trabalhar em prol da sociedade acadêmica e 

externa com os trabalhos de extensão, trabalhar com cursos diferentes do 

nosso, ter disciplina, escrever trabalhos com qualidade, fazer ótimas 

amizades, entre outras coisas.” 

“Convivência em grupo, discussão e resolução de problemas, estratégia para 

desenvolvimento de projetos. Crescimento intelectual e social. Estipular e 

cumprir prazos.” 

“Contribuiu para a Iniciação Científica, conhecimento na área de pesquisa e 

atividades extracurriculares na faculdade.” 

“O PET contribuiu em minha vida, fazendo abrir a mente e a visão de como 

enxergar o curso de tecnologia em alimentos, pois o programa tem vários 

projetos, e com isso faz com que tenhamos conhecimentos além do curso em 

si. Tive um aprendizado muito grande de forma acadêmica, e agora como 

uma empreendedora posso colocar em prática alguns aprendizados que tive 

enquanto estive no PET. Foi uma experiência muito positiva e espero que 

todos que continuam participando deste programa aproveitem bastante!” 
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 “Contribuiu em diversas formas, como experiência em pesquisa, experiência 

social, aprendizados em diversas áreas! Foi essencial e muito importante 

viver essa experiência!” 

“O PET me ajudou muito na minha vida acadêmica de forma geral, em todas 

as áreas (escrita e prática).Quando entrei eu não tinha experiência nenhuma 

em laboratório e hoje em dia é a parte que mais gosto e que gostaria de 

seguir profissionalmente (área da pesquisa), além de ter me incentivado a 

continuar os estudos e ingressar na pós-graduação.” 

“Com planejamento, organização, cumprimento de metas, trabalho em 

equipe, lidar sob pressão.” 

“Na vida acadêmica contribuiu no meu desenvolvimento na escrita e 

pesquisa, no desenvolvimento nas matérias do curso. No profissional, 

contribuiu na melhora do trabalho em equipe, no comportamento e forma 

de me comunicar em determinadas situações.” 

“O PET me ajudou a ter mais conhecimento nas práticas em laboratório, 

planejamento estatístico, organização das atividades.” 

“Ajudou no desenvolvimento pessoal, relação interpessoal e em 

desenvolvimento de pesquisa.” 

“O PET por ter como base a tríade (pesquisa, ensino e extensão), contribuiu 

para uma formação acadêmica mais ampla, e possibilitou a aplicação do 

conhecimento teórico. O programa além de auxiliar em meu crescimento 

pessoal, proporcionou o descobrimento de afinidades no campo acadêmico, 

fator determinante na escolha de seguir com o Mestrado e Doutorado.” 

“Me auxiliou a trabalhar em grupo, realizar trabalhos de pesquisa e escrita 

científicas.” 

“Contribuiu de forma positiva para meu crescimento pessoal e acadêmico!” 

“Aprendi a me organizar melhor, trabalhar em equipe, aprendi a usar 

equipamentos que normalmente não usamos em aulas práticas.” 

“O grupo PET foi essencial no meu desenvolvimento profissional e 

acadêmico. Em minha vida acadêmica, a realização de projetos juntamente 

com as outras integrantes do programa contribuíram para que 

trabalhássemos em grupo de forma organizada.” 

“O PET me ensinou a ter mais responsabilidades e me ajudou a criar o hábito 

de ter uma rotina de estudo. Além de me dar uma base para os estudos do 

mestrado.” 

“Acadêmico - conhecimento em escritas de artigos, projetos, planejamentos; 

Profissional - questão de análises (físico-químicas, sensoriais, 

tecnológicas...).” 
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 “A participação no grupo PET contribuiu no meu desenvolvimento e no 

aperfeiçoamento de habilidades exigidas no mercado de trabalho como 

proatividade, organização, trabalho em equipe, envolvimento com a 

sociedade, etc. Além disso, permitiu a construção de uma rede de contatos 

com fins profissionais e pessoais, principalmente, com professores que até 

hoje me inspiram!” 

“Me ajudou a ter mais responsabilidade, crescimento profissional.” 

“Participar do grupo PET durante a graduação permitiu melhor 

aproveitamento das disciplinas ministradas no curso, uma vez que diversas 

atividades realizadas pelo grupo envolviam conteúdos abordados em sala de 

aula. Além disso, a convivência com alunos de períodos diferentes permitia 

uma troca de conhecimentos que também favoreceram o aprendizado. Outra 

contribuição importante ainda na graduação foi a possibilidade de 

desenvolver atividades (pesquisa, ensino e extensão) que beneficiavam a 

universidade e a comunidade externa. - A atuação no grupo PET foi 

fundamental para definição do meu objetivo profissional (Docência e 

pesquisa). O princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

e da educação tutorial até hoje orientam minha conduta acadêmica, priorizo 

esse ideal em todas as atividades desenvolvidas na pós-graduação. Da 

mesma forma, espero manter este modelo de trabalho quando iniciar minha 

atuação profissional.” 

“Contribuiu na formação profissional, organização e realizações de tarefas, 

além de servir com várias oportunidades para a área acadêmica.” 

“A minha participação no grupo me auxiliou no quesito de desenvolvimento 

de oratória, principalmente em falar em público, compromisso, organização 

e tudo que a tutora prega.” 

“Embora não tenha seguido na área de alimentos o grupo PET foi muito 

importante na construção do meu perfil profissional pois nos proporciona 

uma vivência em diversas áreas, como escrita de artigos, organização de 

eventos, aprofundamento dos assuntos trabalhados em sala de aula, assim 

como nos trazer mais responsabilidades e postura profissional, o que com 

certeza fez diferença no decorrer da minha vida profissional.” 

“Sem dúvidas o PET foi uma das melhores coisas da faculdade, aprendi muito, 

evolui como pessoa, profissional. Tive a oportunidade de conhecer outras 

pessoas, diferentes áreas de pesquisa dentro da Tecnologia. Quando penso 

no PET o que sinto é GRATIDÃO, por todas as experiências vividas e por tudo 

que ele contribuiu e contribui até hoje. Como dizíamos ‘Uma vez PETIANA, 

para sempre PETIANA’.” 

“Conhecimento mais aprofundado em práticas de análises, além do 

fornecido nas aulas normais, oportunidade de publicações das pesquisas. 

Interação ampliada entre os diversos cursos e departamentos da 

Universidade. Para a vida profissional: conhecimento nunca é demais, o 



18 
PET – Tecnologia em Alimentos: 10 anos de existência __   

aprendizado deve ser constante para nos mantermos ativos em qualquer 

área.” 

“Contribuiu para o meu desenvolvimento acadêmico na área da pesquisa 

científica, além de habilidades como, organização, trabalho em grupo e 

oratória.” 

“Acadêmica: escrita, oratória e organizacional. Profissional: conhecimentos 

sobre Boas Práticas de Fabricação.” 

“Participar do grupo PET foi uma grande satisfação e um período de muito 

aprendizado! A correlação entre Pesquisa, Ensino e Extensão complementa e 

amplia de maneira significativa a nossa formação durante a graduação, 

agregando conhecimentos importantes em nossa vida acadêmica e 

profissional.” 

“Foi meu primeiro contato com laboratório e pesquisa. Me motivou a 

continuar no curso e a entender um pouco mais sobre o que a tecnologia em 

alimentos englobava. Teve grande impacto na minha vida acadêmica, 

fazendo com que eu descobrisse uma grande afinidade por pesquisa.” 

 

Os egressos também foram questionados quanto às suas vidas profissionais 

após a formatura no curso de Tecnologia em Alimentos. Onde foi percebido que 

exatamente a metade (50%) dos ex-petianos têm ou estão cursando Pós-Graduação 

em nível de Mestrado (Gráfico 5). Esse resultado refletiu na próxima questão, cujo intuito 

era conhecer a ocupação dos egressos, onde a maioria declarou-se como estudante 

(Gráfico 6). 

 

Gráfico 5 – Egressos que estão cursando ou concluíram alguma Pós-Graduação 
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Gráfico 6 – Ocupação atual dos petianos egressos 

 

 

Finalizando a entrevista on-line com os egressos, foi solicitado que os mesmos 

relatassem de que forma o grupo PET contribuiu em suas vidas, tanto acadêmica, 

quanto profissional, onde citaram: 

“Aprendizados: Trabalho em grupo, organização, disciplina, rotina de 

estudo, responsabilidade, planejamento, proatividade e pensamento 

crítico. Dificuldades: Conviver com pessoas que pensam de forma 

diferente, dedicação exclusiva ao grupo e grande volume de trabalho.” 

“Aprendi muitas coisas no PET, que com certeza não teria a 

oportunidade de apreender somente com a graduação. No PET eu 

aprendi a realizar várias análises na área de alimentos, fazer 

apresentações trabalhos, tive muitas oportunidades de participar em 

congressos, viajei (fui para lugares onde nunca tinha ido), participar 

de vários projetos com comunidade externa. No programa aprendi 

tudo o que o PET representa que é a Pesquisa, Ensino e Extensão.” 

“Aprendi a trabalhar em equipe, a ouvir e a expor opiniões. Que tudo 

tem seu tempo, nem tudo ocorre da maneira que planejamos. Mas, 

realizando tudo com muito esforço e dedicação conseguimos chegar 

a lugares incríveis e ter experiências inesquecíveis.” 

“O PET nos desenvolve como equipe, aprendi a lidar com a 

necessidade de organização de uma equipe quando na liderança, 

além de desenvolvimento pessoal nos laboratórios e nas escritas 

científicas. As dificuldades que encontrei enquanto estive no PET 

foram pouquíssimas, pois no grupo em que trabalhei, os alunos 

estavam bem conectados e engajados com o programa.” 

“O PET foi meu primeiro "emprego", foi um período de crescimento no 

qual me permitiu amadurecer quanto profissional, a superar alguns 

medos, a pensar de forma mais ampla.” 
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 “Os meus aprendizados incluem tudo que eu falei acima, trabalho em 

equipe, versatilidade, dinamicidade, voluntariado, integração dos 

alunos, passar conhecimento para a comunidade externa, disciplina, 

amizade, entre outros aprendizados. Dificuldades, já faz tanto tempo 

que posso dizer que só ficaram as coisas boas. Mas acredito que se 

hoje pudesse fazer alguma coisa diferente, eu tentaria trabalhar em 

alguma indústria para vivenciar mais o trabalho de um tecnólogo em 

alimentos, como o PET nos pede dedicação era muito difícil na minha 

época, ter tempo para isso.” 

“Resolução de conflitos, cumprimento de prazos e metas. 

Apresentações em público.” 

“Aprendizados na pesquisa acadêmica, atividades de laboratório. 

dificuldades em certos momentos para manter o grupo unido, fazer 

com que trabalhem juntos e não cada um por si.” 

“Os aprendizados foram várias, como ter responsabilidade sob os 

trabalhos que foram nos designados, experiência com projetos 

inéditos dentro de laboratórios, escrever artigos científicos, programar 

visitas técnicas em empresas alimentícias, entre outras. Sobre as 

dificuldades, não encontrei nenhuma especificamente. Só tenho a 

agradecer.” 

“Aprendizados como trabalho em equipe, trabalho com 

pesquisas/laboratórios, construção de relatórios, organização e 

planejamento! Algumas dificuldades, como trabalho em equipe, 

quando se tinha menos afinidade com os integrantes, 

desenvolvimento em algumas partes de pesquisa e relatórios!” 

“Os aprendizados foram: Análises de alimentos e como trabalhar em 

laboratório em geral, como trabalhar em equipe, cumprir prazos, 

organizar eventos, organizar o meu próprio tempo e como escrever de 

uma forma mais acadêmica. As dificuldades (estão relacionadas com 

os aprendizados) eram: a parte da escrita acadêmica (artigos e 

relatórios), organizar o tempo (trabalhos das disciplinas e os trabalhos 

do PET) e fazer com que o pessoal do curso de alimentos participasse 

mais dos eventos do PET.” 

“Aprendizados além dos mesmos citados acima, no PET desenvolvi 

muito a escrita científica. Quanto as dificuldades acho o sistema do 

PET (atraso de bolsa ou alguma burocracia para envio de relatórios e 

outros) e no início o trabalho em grupo com pessoas de personalidade 

totalmente diferentes.” 

“Os aprendizados foram muitos, o PET proporcionou melhor 

desenvolvimento acadêmico, durante e após a graduação, contribuiu 

no aprendizado da escrita e pesquisa, nas análises físico-químicas de 

alimentos. As dificuldades encontradas foi o desenvolvimento da 

escrita, as atividades de extensão.” 
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 “O PET permitiu que eu aplicasse na prática todo o conhecimento 

teórico que vinha aprendendo durante a graduação. Não tiveram 

muitas dificuldades.” 

“Aprendi bastante sobre análise e desenvolvimento de alimentos.” 

“Durante o período de permanência no grupo PET, os aprendizados 

foram inúmeros, dos quais posso listar: planejamento, proatividade e 

iniciativa, capacidade de elaboração e escrita de projetos, capacidade 

de apresentação oral, e trabalho em grupo. Para que o aprendizado 

acontecesse foi necessário passar por períodos de dificuldade e 

adaptação, sendo que, para mim, o maior desafio foi desenvolver a 

habilidade de trabalhar em equipe.” 

“Tive dificuldades em trabalhar em grupo, mas também foi uma grande 

aprendizagem.” 

“Trabalho em equipe, lidar com pessoas, comunicação, análise de 

alimentos, organização!” 

“Aprendi a conviver com pessoas que pensam e tem opiniões 

diferentes.” 

“O maior aprendizado e dificuldade foi o trabalho em grupo com 

integrantes de períodos diferentes na realização de atividades 

internas e externas a universidade.” 

“Aprendi a trabalhar em grupo, discutir ideias e levantar hipóteses para 

pesquisa, planejar experimentos, analisar dados e redigir textos 

científicos. O trabalho em grupo, que possibilita o suporte entre os 

integrantes, e as orientações da tutora Neusa, possibilitam vencer as 

dificuldades, desde um simples preparo de reagente, até o 

planejamento de toda pesquisa. Sou muito grata a tudo que aprendi 

com a professora Neusa e tenho um carinho imenso por ela. Desejo 

vida longa ao querido PET.” 

“O PET ajudou muito em questões acadêmicas, mas a maior 

dificuldade que tive no meu ponto de vista, foi não ter entrado em 

contato com a parte de indústrias, de obter essa visão profissional.” 

“Os aprendizados foram inúmeros, dentre eles: aprender a trabalhar 

em equipe, a cumprir metas e prazos, a elaborar e organizar pequenos 

eventos, etc. Não me recordo de nenhuma dificuldade.” 

“O maior aprendizado foi trabalhar em grupo sendo este uma das 

maiores dificuldades, pois muitas vezes dependemos do trabalho do 

outro para concluir o nosso.” 

“Os principais aprendizados durante o período de permanência no 

grupo PET foram: - Trabalho em equipe; - Planejamento; - 

Organização; - Liderança; - Escrita científica; - Comunicação e 

adaptação de linguagem de acordo com o público alvo. Alguns desses 

itens eram dificuldades pessoais no início, entretanto, foram 

superadas durante o período de trabalho no grupo.” 
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 “Lidar com diferentes personalidades, trabalhar sob pressão e 

organizar as atividades sem erro.” 

“A dificuldade maior foi trabalhar com pessoas de personalidade 

difíceis, principalmente no começo. Mas sem dúvidas foram mais 

aprendizados. Prof.ª Neusa melhor orientadora e tutora!” 

“O grupo me ajudou com maior conhecimento na área acadêmica, 

visto que podíamos contar com a colaboração dos demais 

participantes, também mudou a visão em relação ao curso pois podia 

vivenciar mais a prática das aulas teóricas, e aprendi a me 

comprometer mais com a parte acadêmica, pois quanto mais temos 

conhecimento mais fácil fica para seguirmos até o final. Não consigo 

me recordar de dificuldades.” 

“Muitos aprendizados, como a escrita científica, elaboração de 

projetos, organização de eventos, pesquisa, atuação no laboratório, 

análises... Foram inúmeras coisas que contribuíram muito para minha 

formação. E quanto as dificuldades, acredito que seja manter uma 

harmonia no trabalho quando se lida com diferentes pessoas, falta de 

recursos financeiros também influenciavam para que houvesse uma 

queda de produção (por exemplo: elaboração de novos produtos). 

Mas no geral quando surgia alguma dificuldade, nossa orientadora 

sempre arrumava uma forma de reverter a situação, então as 

dificuldades não são pontos marcantes para mim.” 

“Dificuldades eram relacionadas à parte escrita das pesquisas. Essa 

parte era chata. Beijos para vocês todos! Saudade. Aproveitem tudo, 

aprendam o máximo que puderem.” 

“Aprendi a lidar com as minhas dificuldades, o que auxiliou no meu 

crescimento pessoal e profissional. A maior dificuldade que eu 

encontrei foi ter que lidar com diferentes pessoas e pensamentos.” 

“Trabalho em equipe/trabalho em equipe.” 

“Os aprendizados foram muitos, receber conhecimento de nossa 

tutora Prof.ª Neusa Seibel, trocar conhecimento entre os petianos. E 

acredito que, poder colocar em prática de maneira mais abrangente o 

conhecimento que estava adquirindo durante a graduação foi muito 

interessante, em relação à parte de pesquisa. E também foi muito 

gratificante desenvolver projetos, atividades, campanhas, visando 

contribuir e atender algumas das necessidades da comunidade. Em 

relação as dificuldades, destacaria o contato com a parte mais 

burocrática em relação às atividades de Pesquisa e Extensão.” 

“Como disse, o PET foi meu primeiro contato com laboratório. Isso me 

ajudou muito a entender como tudo funcionava, os preparativos e 

planejamentos iniciais aos experimentos, a me programar e a fazer a 

análise de resultados. Utilizo todos esses aprendizados até hoje. Além 

disso, me ensinou a trabalhar em conjunto, dividir tarefas, participar 

de reuniões, produzir relatórios e a me engajar com trabalhos de 
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extensão, como a organização de eventos, palestras e trabalhos 

voluntários.” 

 

 

3.3 Atividades desenvolvidas 

 

Os integrantes do grupo PET são treinados e capacitados para desenvolverem 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com a tríade universitária, com 

ações relacionadas ao Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, atuando na 

comunidade interna e externa da Universidade. A indissociabilidade da tríade 

proporciona uma formação acadêmica de nível elevado, pois o aluno integrante do 

grupo tem a possibilidade de “aprender fazendo” quando se trata da pesquisa, pela 

capacitação teórico-metodológica indispensável para desenvolver autonomia e abrir 

caminhos para o conhecimento específico, que envolve o objeto de estudo em debate. 

As atividades de ensino e extensão complementam a importância da pesquisa porque 

surgem como uma forma de devolutiva de todo empenho e aprendizado para a 

comunidade acadêmica e externa. 

Tradicionalmente o grupo PET tem um planejamento anual para ser executado, 

aprovado por instâncias superiores à tutoria, no entanto, devido a distintas adversidades 

a programação pode ser alterada. É o caso da organização e participação de eventos, 

que nem sempre estão agendados na época de finalização do planejamento. Ao longo 

dos anos, o grupo PET - Tecnologia em Alimentos trabalhou eficientemente auxiliando 

a organização e execução de vários eventos científicos, além das demais atividades 

planejadas: 

 

- III Semana de Ciência e Tecnologia de Alimentos (III SECTAL) – abril de 2011; 

 

- IV Semana de Ciência e Tecnologia de Alimentos (IV SECTAL) – maio de 2014; 

 

- XVIII Encontro dos Grupos PET da Região Sul (XVIII SulPET) – abril de 2015 – evento 

organizado juntamente com os grupos PET da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL); 

 

- Evento Comemorativo aos 10 anos do Curso de Tecnologia em Alimentos – outubro 

de 2017 (Figura 4); 
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Figura 4: Organização do Evento Comemorativo aos 10 anos do Curso de Tecnologia 

em Alimentos. 

 

 

- Evento de lançamento do livro “Soja: cultivo, benefícios e processamento” – março de 

2018 – publicação de autoria da tutora e alguns integrantes do grupo PET; 

 

- V Semana de Ciência e Tecnologia de Alimentos (V SECTAL) – setembro de 2019; 

 

 

3.3.1 Atividades de Ensino 

 

Desde o princípio, várias atividades de ensino foram desenvolvidas pelo grupo 

PET - Tecnologia em Alimentos, tendo como objetivo contribuir na formação de 

profissionais de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica, além 

de estimular o espírito crítico. No princípio foram desenvolvidas algumas atividades que 

não são mais realizadas atualmente, devido à baixa adesão dos participantes, no 

entanto, há atividades que se consolidaram ao longo do tempo e tornaram-se rotinas 

anuais, sendo desejadas pela comunidade acadêmica (Tabela 1). 

 

• Evento Esportivo: essa atividade surgiu com o intuito de integrar os alunos de 

diferentes períodos e cursos, além de incentivar a prática de atividade física. Ao 

longo dos 10 anos de existência do grupo PET foram realizadas diversas 

modalidades, mas sempre mantendo o objetivo principal (Figura 5).  
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Tabela 1 – Atividades de Ensino realizadas pelo Grupo PET - Tecnologia em Alimentos. 

 

 

 

Figura 5 – Vencedores do Evento Esportivo em 2013 e organizadoras em 2015. 

 

Atividades 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Evento Esportivo X X X X X X X X X 
 

Feira Científica 
  

X X X X X X X X 

Gincana do 
Conhecimento 

X X 

        

Grupo de Estudos ou 
Monitoria 

X X X     X 

  

Leitura e Discussão de 
Artigos Científicos 

  X X X X X X X X 

Minicursos 
   

X X X X X X X 

Palestras X X X X X X X X X X 

Recepção de Calouros 

  

X X X X X X X X 

Visitas Técnicas X X X X X X X X X   
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• Feira Científica: em 2013 criou-se esta atividade para motivar os alunos na 

participação de projetos e ampliar seus conhecimentos na área, além de 

desenvolver o senso de pesquisa dos alunos e a aplicação de seus 

conhecimentos adquiridos, conhecendo diferentes possibilidades de atuação. 

Os trabalhos apresentados são oriundos de pesquisas realizadas pelos 

discentes da UTFPR (Figura 6). 

 

Figura 6: Organização e execução da Feira Científica em 2017. 

 

 

• Gincana do Conhecimento: a atividade teve como objetivo central integrar os 

alunos de diferentes períodos, através da solução de diversas questões 

relacionadas ao curso. No ano de 2011 a atividade teve participação satisfatória 

da comunidade acadêmica, já em 2012 não teve participantes, então o grupo 

optou por descontinuar essa atividade. 

 

• Grupo de Estudos ou Monitoria: foram oferecidos grupos de estudo para as 

disciplinas de Cálculo, Química Orgânica, Química Geral e Inorgânica e Física 

em 2011, 2012 e 2013, no entanto, a assiduidade foi diminuindo gradativamente, 

tornando inviável sua realização. Em 2018, a atividade retornou para as 

disciplinas de Química Orgânica e Físico-Química, nominada de monitoria, 

entretanto, houveram pouquíssimos inscritos, não tendo mais continuidade. 

 

• Leitura e Discussão de Artigos Científicos: a atividade tem como objetivo 

acrescentar novos conhecimentos, incentivar a leitura e a pesquisa científica, 

realçando os assuntos abordados no grupo e na graduação. Os temas 

escolhidos são apresentados oralmente pelos petianos e discutidos em 

reuniões, havendo também o treinamento da elaboração de slides e oralidade. 
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• Minicursos: desde 2014 o grupo PET organiza e executa minicursos práticos 

relacionados ao Pacote Office e Normas da ABNT, objetivando que os 

participantes melhorem suas habilidades na elaboração dos trabalhos 

acadêmicos quanto às ferramentas para formatações (Figura 7). 

 

Figura 7: Minicurso do Pacote Office Word em 2014 e 2017. 

 

 

 

• Palestras: desde 2011 as palestras mantêm o objetivo de transmitir e aprofundar 

conhecimentos de diferentes assuntos da área e da atuação do Tecnólogo de 

Alimentos, contribuindo para uma melhor qualidade da formação acadêmica. Até 

o ano de 2019 todas as palestras aconteceram de forma presencial na UTFPR-

LD, somente em 2020 aconteceram de forma on-line. 

 

• Recepção de Calouros: ocorre desde 2013, inicialmente com a parceria do 

Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil 

(NUAPE), mas atualmente o grupo realiza esta atividade juntamente com a 

Comissão de Recepção de Calouros da UTFPR-LD. Tem o objetivo de promover 

a integração e socialização dos alunos que iniciarão a graduação, através do 

apadrinhamento dos calouros, cujos padrinhos serão referência para qualquer 

tipo de informação que o calouro necessitar durante o semestre letivo. Além da 

exposição e apresentação do grupo PET – Tecnologia em Alimentos e suas 

atividades (Figura 8). 
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Figura 8 – Recepção de calouros em 2013 e 2016. 

 

 

• Visitas Técnicas: objetivando proporcionar aos alunos do curso de Tecnologia 

em Alimentos uma visão da área industrial dos produtos alimentícios e promover 

o conhecimento prático estudado em aula, desde a implantação do grupo PET 

são organizadas e executadas visitas técnicas a indústrias de diferentes 

segmentos. Já foram visitadas empresas na área de panificação, laticínios, 

cárneos, bebidas, grãos e cereais, além de balas e confeitos (Figura 9). 

 

 

3.3.2 Pesquisa  

 

A Pesquisa Tecnológica com Alimentos ocorre desde a implantação do grupo 

PET, seguindo uma linha de pesquisa da tutora: ‘Produtos derivados da soja’, pois foi 

um dos requisitos do MEC, na elaboração e aprovação do projeto. A atividade consiste 

na execução das análises de caracterização da matéria-prima e produtos alimentícios 

elaborados com o subproduto da soja, okara, além do extrato de soja (ES) e tofu. O 

okara se destina principalmente à ração animal, no entanto, possui altos teores de 

proteínas e fibras, os quais podem contribuir com o aumento do valor nutricional de 

alimentos para o consumo humano. 
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Figura 9 – Visitas técnicas organizadas e realizadas pelo grupo PET. 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, as pesquisas elaboradas demandam testes e adaptações 

metodológicas, melhorando o trabalho em equipe, onde os envolvidos aprendem a lidar 

com situações inesperadas, aprimoram os conhecimentos relacionados às práticas 

laboratoriais e adquirem conhecimento técnico para o desenvolvimento e caracterização 

dos produtos elaborados. Os petianos também são beneficiados ao realizar leituras de 

artigos científicos para o planejamento dos experimentos e avaliar os resultados obtidos 

com dados já publicados, gerando um importante aprendizado na análise crítica 

comparativa. 
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Ao longo dos 10 anos, os integrantes do grupo geraram 70 publicações 

científicas na área de alimentos e sobre as atividades desenvolvidas, divulgadas em 

diferentes formas: trabalhos em eventos, revistas, capítulos de livros e este livro digital. 

Além das participações de eventos científicos, cuja experiência agregou conhecimentos 

e atualizações aos inscritos, que posteriormente repassavam aos demais. 

 

 

Participação em eventos científicos com divulgação de trabalhos elaborados 

pelo grupo PET - Tecnologia em Alimentos: 

 

- XI Encontro Regional Sul de Ciência e Tecnologia de Alimentos (XI ERSCTA) – 

outubro de 2011 (um artigo completo apresentado em banner) 

- 5º Congresso Nacional de Extensão Universitária e 14º Encontro de Atividades 

Científicas da Unopar – outubro de 2011 (um resumo com apresentação oral) 

- VI Congresso Brasileiro de Soja (VI CBSoja) – junho de 2012 (dois artigos completos 

apresentados em banners) 

 

- XVII Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR (XVII SICITE) – 

novembro 2012 (dois artigos completos apresentados em banners) 

- IV Simpósio em Ciência e Tecnologia de Alimentos (IV SICTA) – novembro de 2012 

(três resumos apresentados em banners) 

 

- AMÉRICAS: Conferência Internacional sobre Utilização de Soja – outubro de 2013 

(seis artigos completos apresentados em banners) 

- IV Semana de Ciência e Tecnologia de Alimentos (IV SECTAL) – maio de 2014 (dois 

artigos completos apresentados em banners) 

- VII Congresso Brasileiro de Soja (VII CBSoja) – junho de 2015 (quatro resumos 

expandidos apresentados em banners) 

- XXV Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia em Alimentos (XXV CBCTA) – 

outubro de 2016 (sete artigos completos apresentados em banners) (Figura 10) 
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Figura 10: Apresentação de trabalhos no XXV CBCTA em 2016. 

 

 

- 7º Seminário de extensão e Inovação (7º SEI) – outubro de 2017 (três artigos 

completos apresentados em banners) 

- 12º Simpósio Latino Americano de Ciência em Alimentos (12º SLACA) – novembro 

de 2017 (dois resumos apresentados em banners) 

- VIII Congresso Brasileiro de Soja (VIII CBSoja) – junho de 2018 (quatro artigos 

completos apresentados em banners) (Figura 11) 

 

Figura 11: Apresentação de trabalhos no VIII CBSoja em 2018. 

 

 

- VIII Seminário de extensão e Inovação (VIII SEI) – novembro de 2018 (um artigo 

completo apresentado em banner) 

- XXIII Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (XXIII SICITE) – novembro de 

2018 (um artigo completo apresentado em banner) 
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- Encontro Brasileiro de Alimentos Funcionais (ENBRAF) – agosto de 2019 (cinco 

artigos completos apresentados em banners) (Figura 12) 

 

Figura 12: Representação do grupo PET no ENBRAF em 2019. 

 

 

Artigos científicos publicados em revistas pelos integrantes do PET, em ordem 

cronológica: 

 

LEITE, Rodrigo Santos, et al.. Tempeh flour as a substitute for soybean flour in coconut 

cookies. Food Science Technology. Campinas, v. 33, n. 4, p. 796-800, Out.-Dez. 2013. 

YOSHIDA, Bruna Yumi, et al.. Produção e caracterização de cookies contendo farinha 

de okara. Alimentos e Nutrição - Brazilian Journal of Food and Nutrition Technology. 

Araraquara, v. 25, n.1, p. 49-54, Jan.-Mar., 2014. 

 

GONÇALVES, Leidiane Cardoso et al.. Chemical composition and technological 

properties of two soybean cultivars. Biochemistry and Biotechnology Reports. Londrina. 

v. 3, n.1, p. 33-40, Jan.-Jul., 2014. 

 

RIBEIRO, Geovana Piveta, et al.. Development of soy-based beverages with papaya 

and mango pulps. Acta Scientiarum. Technology. Maringá, v. 36, n. 2, p. 341-347, Abr.-

Jun., 2014. 

 

BROCA, Carla Letícia Cravo, et al.. Elaboração e Armazenamento de uma Bebida à 

Base de Soja Sabor Limão. UNICIÊNCIA. Cuiabá, v. 18, n.1, p. 33-38, Jun., 2014. 

 

JOSÉ, Ana Carolina da Silva, et al.. Okara: um resíduo industrial da soja a ser 

incorporado na alimentação humana. Revista Alimentos & Bebidas. v. 15, p. 30-33, 

2015. 

 

JOSÉ, Ana Carolina da Silva, et al.. Characterization of creamy sauce made with 

cryoconcentrated soymilk. Research, Society and Development. São Paulo, v. 9, n.11. 

2020. DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i11.9528 
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Capítulos de livros publicados pelos integrantes do PET, em ordem cronológica: 

 

BROCA, Carla Letícia Cravo; DEVIDEÉ, Jéssica Cruz; SEIBEL, Neusa Fátima. 

Elaboração e Caracterização de Farofas Temperadas à Base de Okara Desidratado. In: 

OLIVEIRA, Ana Flávia de; STORTO, Letícia Jovelina. (Org.). Tópicos em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos: Resultados de Pesquisas Acadêmicas. Volume 1. São Paulo: 

Blucher, 2016, p. 37-54. 

CANDIA, Amanda de Souza; DIAS, Isabela Pereira, SEIBEL, Neusa Fátima; 

Caracterização química e sensorial de chocolate com adição de okara seco. In: 

OLIVEIRA, Ana Flávia de; STORTO, Letícia Jovelina. (Org.). Tópicos em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos: Resultados de Pesquisas Acadêmicas. Volume 1. São Paulo: 

Blucher, 2016, p. 56 – 71. 

PEREIRA, Dafne Garcia; SEIBEL, Neusa Fátima; Uso de diferentes métodos para 

obtenção do extrato de soja e okara. In: OLIVEIRA, Ana Flávia de; STORTO, Letícia 

Jovelina. (Org.). Tópicos em Ciência e Tecnologia de Alimentos: Resultados de 

Pesquisas Acadêmicas. Volume 1. São Paulo: Blucher, 2016, p. 19 – 33. 

RIBEIRO, Geovana Piveta; SEIBEL, Neusa Fátima. Farinhas de quinoa, de linhaça 

dourada e de soja em biscoitos doce de coco. In: OLIVEIRA, Ana Flávia de; STORTO, 

Letícia Jovelina. (Org.). Tópicos em Ciência e Tecnologia de Alimentos: Resultados de 

Pesquisas Acadêmicas. Volume 1. São Paulo: Blucher, 2016, p. 113 – 134. 

ANDRADE, Ana Paula Cristiane de; SEIBEL, Neusa Fátima. Desenvolvimento de 

Queijo Petit-Suisse com Extrato de Soja. In: OLIVEIRA, Ana Flávia de; STORTO, Letícia 

Jovelina. (Org.). Tópicos em Ciência e Tecnologia de Alimentos: Resultados de 

Pesquisas Acadêmicas. Volume 2. São Paulo: Blucher, 2016, p. 79-102. 

CURTI, Jéssika Menck; SEIBEL, Neusa Fátima. Barra de cereais contendo okara nas 

formulações. In: OLIVEIRA, Ana Flávia de; STORTO, Letícia Jovelina. (Org.). Tópicos 

em Ciência e Tecnologia de Alimentos: Resultados de Pesquisas Acadêmicas. Volume 

3. São Paulo: Blucher, 2017. p. 97-112. 

PAULO, Ana Flávia Sampaio; SILVA, Nadine Letícia Vieira da; SEIBEL, Neusa Fátima; 

Extrato de soja crioconcentrado aplicado na elaboração de maionese. In: OLIVEIRA, 

Ana Flávia de (Org.). Tópicos em Ciência e Tecnologia de Alimentos: Resultados de 

Pesquisas Acadêmicas. Volume 4. São Paulo: Blucher, 2018, p.139 – 173. 

SEIBEL, Neusa Fátima; JOSÉ, Ana Carolina da Silva; SILVÉRIO, Gabriela Barros. 

Compostos químicos da soja e seus benefícios. In: SEIBEL, Neusa Fátima (Org.). Soja: 

cultivo, benefícios e processamento. Curitiba: CRV, 2018, p. 31-63. 

SEIBEL, Neusa Fátima; et al.. Grãos de Soja: características agronômicas de produção 

e químicas. In: SEIBEL, Neusa Fátima (Org.). Soja: cultivo, benefícios e processamento. 

Curitiba: CRV, 2018, p. 11-31. 

SEIBEL, Neusa Fátima; et al.. Produtos fermentados de soja. In: SEIBEL, Neusa Fátima 

(Org.). Soja: cultivo, benefícios e processamento. Curitiba: CRV, 2018, p. 103-119. 

  

http://lattes.cnpq.br/3681742092787338
http://lattes.cnpq.br/3681742092787338
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SILVA, Thais Fascina; et al.. Adaptação da metodologia de extração lipídica por extrator 

Soxhlet pelo equipamento Soxtec™ 2055 em produtos de soja. In: OLIVEIRA, Ana 

Flávia de; SHIRAI, Marianne Ayumi (Org.). Tópicos em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos: Resultados de Pesquisas Acadêmicas. Volume 5. São Paulo: Blucher, 2020, 

p. 363-382. 

TAVARES, Lívia Santos; SEIBEL, Neusa Fátima. Biscoito doce de okara com tofu e 

frutooligossacarídeos. In: OLIVEIRA, Ana Flávia de; SHIRAI, Marianne Ayumi (Org.). 

Tópicos em Ciência e Tecnologia de Alimentos: Resultados de Pesquisas Acadêmicas. 

Volume 5. São Paulo: Blucher, 2020, p. 291-316. 

 

Objetivando participar das discussões sobre a temática ‘Programa de Educação 

Tutorial’, além de trocar informações e conhecimentos com outros grupos, o PET -

Tecnologia em Alimentos, sempre que possível, foi representado em eventos exclusivos 

dos grupos PET, de nível local, regional e nacional. Também com apresentações das 

atividades desenvolvidas: 

 

- II Encontro dos grupos PET da UTFPR (II INTERPET) – outubro de 2012 (dois artigos 

completos apresentados em banners) 

- XXI Encontro dos Grupos PET da Região Sul do Brasil (XXI SULPET) – abril de 2015 

(dois artigos completos apresentados em banners) 

- XXII Encontro Nacional dos Grupos PET (XXII ENAPET) – julho de 2017 (um artigo 

completo apresentado em banner) (Figura 13) 

 

Figura 13: Representação do grupo no XXII ENAPET. 

 

- XXVIII Encontro dos Grupos PET da Região Sul do Brasil (XXVIII SULPET) – setembro 

de 2020 (um artigo completo apresentado de forma gravada) 
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 Também houve a participação de integrantes do grupo em eventos, sem 

divulgação das atividades desenvolvidas, mas com o objetivo de adquirir e aprofundar 

conhecimentos científicos e das temáticas do PET: 

 

- I Encontro dos grupos PET da UTFPR (I INTERPET) – junho de 2011 

- VII Simpósio Paranaense de Pós-colheita de Grãos e VI Simpósio Internacional de 

Grãos Armazenados – agosto de 2012 (Figura 14) 

 
 
 
Figura 14 – Participação no VII Simpósio Paranaense de Pós-Colheita de Grãos e VI 

Internacional de Grãos Armazenados. 

 

 

 
 
- III Encontro dos grupos PET da UTFPR (III INTERPET) – novembro de 2013 (Figura 

15) 

 

Figura 15: Participação no III INTERPET em 2013. 
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- IV Encontro dos grupos PET da UTFPR (IV INTERPET) – novembro de 2014 (Figura 

16) 

 

Figura 16: Participação no IV INTERPET em 2014. 

 

 

 
- V Encontro dos grupos PET da UTFPR (V INTERPET) -– novembro de 2015 

 

- XXI Encontro dos Grupos PET da Região Sul do Brasil (XXI SULPET) – abril de 2018 

(Figura 17) 

 

Figura 17: Participação no XXI SULPET em 2018. 

 

 

 

3.3.3 Extensão 

 

Os projetos de extensão visam a troca de conhecimentos entre a Universidade 

e a comunidade, existindo uma aproximação dos acadêmicos da realidade na sociedade 

em que estão inseridos, onde são estimuladas as práticas sociais e cidadãs. Embora 

algumas atividades de extensão universitária tenham caráter pontual, é importante que 
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estejam envolvidas em projetos contínuos, para que a relação comunidade-universidade 

se fortaleça. O importante é sempre ressaltar que a extensão universitária não é um 

assistencialismo à sociedade, mas uma forma de integrar, de ampliar visões, de trocar 

experiências e, assim, formar o tripé universitário juntamente com o ensino e a pesquisa. 

Em 2013 foram promovidas três atividades de extensão que se consolidaram ao 

longo do tempo e em 2014 mais uma se integrou ao rol anual de execução do grupo 

PET. Em 2017 o grupo firmou uma parceria com a Casa da Mulher para executar cursos 

de capacitação às mulheres assistidas por esta entidade da Prefeitura Municipal de 

Londrina, cuja atividade também se consolidou (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Atividades de Extensão realizadas pelo Grupo PET - Tecnologia em 
Alimentos. 

 

 

• Ação de Natal: visa despertar a responsabilidade cidadã e social na 

comunidade acadêmica, além da melhoria do trabalho em grupo e na 

organização de eventos pelos integrantes do PET. Em 2013 uma petiana relatou 

que participava voluntariamente de um projeto que atendia 21 crianças em 

vulnerabilidade social num bairro de Londrina, assim foi decidido promover uma 

tarde de descontração para elas, onde o grupo divulgou a ação, arrecadou e 

entregou materiais escolares e brinquedos. Em 2014 e 2015 a participação do 

PET em ações comemorativas ao Natal ocorreu com outros projetos da 

Universidade. E desde 2016 a ação passou a acontecer em parceria com o 

Atividades 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ação de Natal X X X X X X X X 

Conscientização do Dia 
Mundial da Alimentação 

 X X X X X X X 

Festa Junina X X       

InformaPET X X X X X X X X 

Páscoa Solidária X X X X X X X  

Projeto Extensionista "Casa 
da Mulher" 

        X X X   
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projeto de extensão “Coleta Seletiva” do curso de Engenharia Ambiental da 

UTFPR–LD (Figura 18). 

 

Figura 18: Ação de Natal em 2016. 

 

 

 

• Conscientização do Dia Mundial da Alimentação: a ação visa divulgar e 

promover o dia 16 de outubro, no qual é comemorado o Dia Mundial da 

Alimentação, através da conscientização dos problemas mundiais relacionados 

à saúde alimentar e proporcionar aos discentes e servidores do Câmpus uma 

oportunidade de solidarizar-se com os problemas sociais de uma unidade 

carente de Londrina. Assim, o grupo divulga o tema do ano vigente e 

informações relevantes sobre o assunto, e paralelamente organiza uma 

arrecadação de alimentos que são doados a uma instituição carente da cidade 

(Figura 19). 

 

 

Figura 19: Conscientização do Dia Mundial da Alimentação e alimentos arrecadados 

em 2016 e 2019. 
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• Festa Junina: esta atividade objetivava promover a integração social entre os 

discentes, docentes e funcionários da Universidade com a comunidade externa. 

Nos anos de 2013 e 2014 foi realizada em parceria com o Diretório Central dos 

Estudantes (DCE). Em 2015 não ocorreu devido à indisponibilidade de local no 

período previsto. E em 2017, o grupo PET realizou uma pesquisa virtual, onde 

constatou-se que não havia interesse dos possíveis participantes. Assim, o 

grupo decidiu que essa atividade seria excluída dos próximos planejamentos. 

 

• InformaPET: O InformaPET consiste em um boletim informativo trimestral que 

divulga o grupo PET – Tecnologia em Alimentos, Câmpus Londrina, assim como 

as atividades organizadas e desenvolvidas pelo mesmo. Além de conter notícias, 

curiosidades, entretenimento e eventos sobre a área de Alimentos e da UTFPR. 

Ele é publicado de forma on-line nas mídias sociais do grupo, visando atingir à 

comunidade externa e também é exposto fisicamente no mural do PET, que fica 

no andar térreo do bloco A da Universidade. 

 

• Páscoa Solidária: Essa ação visa à disseminação dos conhecimentos 

adquiridos em disciplinas do curso de Tecnologia em Alimentos durante a 

manipulação de produtos alimentícios e a prática de ações solidárias junto à 

comunidade externa. Comumente, a Páscoa é uma data com poucas ações 

sociais dentro da Universidade, quando comparada ao Natal, por exemplo. 

Sendo assim, essa ação visa produzir ovos de chocolate e bombons, adotando 

as Boas Práticas de Fabricação (BPF), os quais são entregues às crianças de 

uma instituição carente da região de Londrina (Figura 20).  

 

Figura 20 – Produção dos chocolates seguindo as BPF e entrega em 2016. 
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• Projeto Extensionista ‘Casa da Mulher’: A Casa da Mulher é uma entidade da 

Prefeitura Municipal de Londrina, que busca desenvolver a iniciativa, criatividade 

e as habilidades pessoais das mulheres participantes. Aliando os conhecimentos 

de ensino e pesquisa, o grupo PET - Tecnologia em Alimentos ministra uma 

palestra sobre os benefícios e propriedades nutricionais da soja para a saúde 

humana, ensina o preparo correto dos grãos para incluí-los como alimento em 

pratos convencionais e realiza, de forma prática, uma receita utilizando soja ou 

seu co-produto okara. Esta ação está incorporada no cronograma do grupo 

desde 2017 e ocorre semestralmente, com agendamento prévio (Figura 21). 

 

 
Figura 21: Palestra e atividade prática na Casa da Mulher em 2017 

 

 

 

 

 

3.3.4 Atividades planejadas para o ano 2020 

 

Muitas alterações tiveram que ser realizadas no planejamento proposto e 

aprovado para o ano de 2020, devido à pandemia de Coronavírus e às medidas de 

distanciamento social. Logo após a suspensão das atividades presenciais na UTFPR-

LD o grupo continuou realizando as reuniões semanais, mas de forma on-line. Nas quais 

foram discutidos e decididos por adaptações, cancelamentos e criação de uma nova 

atividade. 

A execução da Páscoa Solidária já estava iniciada, onde o grupo já tinha 

contatado o local escolhido e recebido as doações de chocolates para a elaboração dos 

ovos e bombons. Primeiramente decidiu-se esperar, visando uma adaptação para a 
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volta às aulas, como isso não ocorreu, foi decidido, com o aceite dos doadores, usar as 

doações para comemorar o Dia Mundial da Alimentação (Quadro 1). 

As palestras foram organizadas para serem ministradas, por palestrantes 

convidados, durante uma única semana de forma on-line e as inscrições foram abertas 

para o público em geral. O minicurso Excel foi organizado pelo grupo através de uma 

apostila e treinamento para execução na forma on-line, com inscrições abertas também 

à comunidade externa. 

 

Quadro 1: Atividades previstas e adaptadas 

Atividades previstas Adaptação 

Páscoa Solidária As arrecadações foram usadas para o ‘Dia 

Mundial da Alimentação’ 

Palestras I Ciclo de Palestras on-line 

Minicurso Excel Ministrado de forma on-line 

Conscientização do Dia Mundial da 

Alimentação com arrecadação de 

alimentos para doação 

Divulgação da importância do evento e de 

locais que necessitavam de doações de 

alimentos. 

Feira Científica Executada de forma on-line, com a 

participação da Pós-Graduação. 

 

 A atividade de Conscientização do Dia Mundial da Alimentação foi adaptada para 

respeitar o isolamento social. O grupo PET divulgou em suas redes sociais o tema do 

ano 2020: “Cultivar, Alimentar, Preservar. Juntos.”, e as demais informações sobre o 

evento, juntamente com locais que necessitavam de doações de alimentos para que 

individualmente as pessoas pudessem colaborar e exercer seu espírito cívico. A Feira 

Científica foi organizada e divulgada pelo PET em suas redes sociais, e executada em 

três dias de forma on-line, com a participação de discentes e professores do Programa 

de Pós-Graduação Multicampi em Tecnologia de Alimentos - Câmpus Francisco Beltrão 

/ Câmpus Londrina, da UTFPR. 

 Entre as atividades previstas e canceladas está o Evento Esportivo, que objetiva 

incentivar a prática esportiva e promover a integração dos alunos de diferentes cursos, 

o que de forma on-line não seria alcançado. As Pesquisas Tecnológicas com Alimentos 

foram canceladas, devido às regras de distanciamento social e para que os petianos 

não se expusessem à possível contaminação no transporte público. O Projeto 

Extensionista ‘Casa da Mulher’ e as Visitas Técnicas foram canceladas devido à 
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Pandemia, no entanto, o Grupo PET já havia agendado duas visitas a indústrias de 

alimentos (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Atividades previstas e canceladas 

Atividades previstas Motivo do cancelamento 

Evento Esportivo Descaracterização dos objetivos 

Pesquisas Tecnológicas com 

Alimentos 

Regras de distanciamento social e evitar o uso 

de transporte público. 

Projeto Extensionista ‘Casa da 

Mulher’ 

Regras de distanciamento social 

Visitas Técnicas Regras de distanciamento social 

 

 

Pela necessidade iminente de adaptação das atividades do grupo devido à 

pandemia de Coronavírus, o grupo inovou, criando o PET Indica, mais uma atividade 

de extensão, por ter foco nas mídias sociais, atingindo a comunidade interna e externa. 

A finalidade é trazer informações complementares às atividades do grupo em três 

vertentes de conhecimento:  

 

- Cultural: indicações de filmes, séries, documentários, etc. relacionados à área 

de alimentos;  

- Acadêmica: divulga cursos on-line, lives e webinars; e 

- Assuntos gerais: temas livres. 

 

Com a grande visibilidade atingida nas redes sociais do grupo, esta atividade 

terá continuidade após o retorno do trabalho presencial. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A elaboração desta obra trouxe-me muitas lembranças vividas durante 10 anos 

de dedicação ao grupo PET - Tecnologia em Alimentos: desafios e conquistas, 

problemas e soluções, frustrações e felicidades. Inicialmente tivemos muitos obstáculos, 

que foram enfrentados e superados para existir a consolidação das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão que hoje fazem parte da vida acadêmica de petianos e 

discentes da UTFPR-LD.  

Os integrantes do PET - Tecnologia em Alimentos assumiram a postura e a 

responsabilidade da sua participação, contribuindo para a melhoria acadêmica do 

Ensino Superior e em prol do crescimento do grupo. A interação entre os petianos e da 

tutora com os mesmos, permitiu o desenvolvimento da capacidade de trabalho em 

equipe, com as características e dinâmicas individuais. Lembro-me da ascensão 

pessoal e profissional dos participantes, e que muitas vezes descobriram sua vocação 

e o caminho que gostariam de seguir através das atividades realizadas.  

Os programas tutoriais sob o acrônimo PET tiveram grande importância na 

formação de inúmeros estudantes, pois estabelecem uma visão mais ampla a seus 

participantes, destacando a autonomia que o discente adquire para criar propostas de 

melhoria ou solucionar problemas, característica essencial para a futura prática 

profissional. Nas descrições da contribuição do grupo PET - Tecnologia em Alimentos 

em suas vidas, os egressos destacaram esse diferencial, os quais ressaltaram os 

aprendizados adquiridos e vivenciados.  

Eu, como tutora, sempre me esforcei para exercer a missão de estimular a 

aprendizagem ativa, através de vivências, reflexões, discussões e integração dos 

membros desse grupo. Aos integrantes as principais exigências foram: 

responsabilidade, dedicação, proatividade, interesse e organização, cujas 

características são importantes para toda a vida. E ao longo de uma década frente a 

esse grupo estou certa de que minhas cobranças beneficiam a formação de cada 

indivíduo, ao menos, esse era e é o meu intuito.  

Novamente agradeço a todos que fizeram e fazem parte deste trabalho, que 

orgulha a minha história profissional, pois deixo um legado inédito ao Curso Superior de 

Tecnologia em Alimentos da UTFPR Câmpus Londrina. E ressalto a minha grande 

satisfação em fazer parte deste grupo por todo esse período.  

 

Neusa Fátima Seibel  

Tutora do PET - Tecnologia em Alimentos UTFPR-LD 
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ANEXO A 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET  

 

TERMO DE COMPROMISSO DO TUTOR 

Eu, ...................................................................., RG n° ................................................, 

CPF n° ..............................................., professor (a) com titulação máxima de 

............................................................, vinculado (a) ao Curso de Graduação 

............................................., matrícula n° .........................................., regime de 

trabalho de ......................................................., firmo perante a Instituição 

............................................................, situada à ..................................................., 

inscrita no CGC/MF ................................................, representada pelo pró reitor de 

Graduação, e o Ministério da Educação, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco 

L, Brasília/DF, representado pelo Secretário de Educação Superior, o presente Termo 

de Compromisso de Tutor(a) do Programa de Educação Tutorial – PET. Este Termo 

reger-se-á pela observância do Tutor(a) signatário ao cumprimento das exigências da 

Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005 e da Portaria nº 976, de 27 de julho de 2010 

alterada pela Portaria 343/2013 de 24 de setembro de 2013 e Resolução FNDE/CD nº 

36/2013, de 24 de setembro de 2013 e, ainda ao disposto nas seguintes cláusulas: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 

Respeitar a diversidade e pluralidade de ideias e opiniões dos demais membros dos grupos 

PET, da comunidade universitária e da sociedade em geral. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 

Preservar e incentivar a urbanidade e o desenvolvimento de atitudes éticas, como 

elemento de conduta individual e de formação do bolsista. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 

Manter atualizados os dados cadastrais junto ao SIGPET – Sistema de Informação 

Gerencial para o Programa de Educação Tutorial e à Instituição de Ensino Superior. 

 

  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6647&Itemid
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6647&Itemid
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CLÁUSULA QUARTA:  

 

Apresentar, quando solicitado pela SESu/MEC, os documentos que comprovem as 

informações constantes dos dados cadastrais. 

 

CLÁUSULA QUINTA: 

 

Não acumular qualquer outro tipo de bolsa. 

 

Prestar contas do recurso de custeio liberado para o grupo, conforme determina a 

Resolução 36/2013 e legislação pertinente a matéria; 

 

Responder ao MEC as diligências que venham ocorrer quando da análise da prestação de 

contas pela comissão designada pelo MEC; 

 

Devolver através de GRU os recursos com gastos indevidos 

 

CLÁUSULA SEXTA: 

 

Reconhecer que a participação no Programa de Educação Tutorial, para efeitos de 

certificação, terá duração de 03 (três) anos de atuação efetiva e comprovada, renovável 

por igual período, conforme parecer da Comissão de Avaliação, não se formando igual 

vínculo empregatício de qualquer natureza com o Concedente em razão deste Termo de 

Compromisso. 

 

 

E para que surtam todos os efeitos legais, o presente Termo é firmado pelo Professor 

Tutor e assinado pelo Pró-Reitor de Graduação e/ou Extensão da IES. 

 

 

Local e data. 
 

 

 

 
 

PROFESSOR TUTOR 
 

 

 

 
 

PRÓ-REITOR 
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ANEXO B 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO 

 

 

 
Eu, ..................................................................................................................., RG nº 

.................................................., CPF nº .........................................., aluno(a) do curso de 

graduação Tecnologia em Alimentos, matricula nº ........................................, participante 

do PET na condição de BOLSISTA firmo perante a Instituição Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, situada à Avenida dos Pioneiros, 3131 – 

Londrina/PR, inscrita no CGC/MF 75.101.873/0001-90, representada pelo Pró-Reitor 

de Graduação, e o Ministério da Educação, com sede na Esplanada dos Ministérios, 

Bloco L, Brasília/DF, representado pelo Secretário de Educação Superior, o presente 

Termo de Compromisso de Aluno(a) do Programa de Educação Tutorial–PET. Este 

Termo reger-se-á pela observância do aluno(a) signatário ao cumprimento das 

exigências da Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005 e da Portaria nº 976, de 27 de 

julho de 2010(*) republicada em 31 de outubro de 2013 em razão das alterações 

implementadas pela Portaria 343, de 24 de abril de 2013 e, ainda ao disposto nas 

seguintes cláusulas: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 

Respeitar a diversidade e pluralidade de ideias e opiniões dos demais membros dos grupos 

PET, da comunidade universitária e da sociedade em geral. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 

Preservar e incentivar a urbanidade e o desenvolvimento de atitudes éticas, como 

elemento de conduta individual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 

Manter atualizados os dados cadastrais junto à Instituição de Ensino Superior e ao Sistema 

de Gerenciamento de Bolsas. 
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CLÁUSULA QUARTA: 

 

Apresentar, quando solicitado pela IES, os documentos que comprove as atividades 

desenvolvidas junto ao PET. 

 

CLÁUSULA QUINTA: 

 

Reconhecer que a participação no Programa de Educação Tutorial, para efeitos de 

certificação, terá duração de 02 (dois) anos de atuação efetiva e comprovada, no 

Programa, não se formando vínculo empregatício de qualquer natureza com o Concedente 

em razão deste Termo de Compromisso.  

 

E para que surtam todos os efeitos legais, o presente Termo é firmado pelo Aluno 

participante do PET e pelo Pró-Reitor de Graduação da IES. 

 

 
 

Local e data. 

 
 
 
________________________________________ 
ALUNO (A)  
 
 
 
________________________________________ 
TUTOR (A)   

 
 
 
_________________________________________ 

PRÓ-REITOR (A) DE GRADUAÇÃO 
 

 


