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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 

1.2. Grupo: Educação Física 

1.3. Home Page do Grupo: http://peteduca.wordpress.com/ 

1.4. Data da Criação do Grupo: 1º de outubro de 2009 

1.5. Natureza do Grupo:  

 (X) Curso de graduação: Educação Física 

 (   ) Multi/Interdisciplinar  

 (   ) Área do Conhecimento 

 (   ) Institucional  

1.6. Nome do (a) Tutor: Sionaldo Eduardo Ferreira 

1.7. e-mail do (a) Tutor: sionaldo@gmail.com 

1.8. Titulação e área: Pós-Doutorado / Educação Física 

1.9. Data de ingresso do (a) Tutor (a) (mês/ano): 01 de março de 2013 

 

2. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 Observar atentamente as diretrizes abaixo, tomando-as como orientação para a elaboração e 

redação do presente planejamento, de forma a evidenciar e retratar com clareza as atividades do 

grupo e do tutor quanto ao atendimento dos objetivos do Programa: 

 O programa tem como objetivo, entre outros, a formulação de novas estratégias de 

desenvolvimento e modernização do ensino superior no país, contribuindo para a redução da 

evasão escolar. As atividades do grupo devem ser orientadas pelo princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Desta forma, devem necessariamente 

contemplar, ao menos, todas estas três áreas da formação acadêmica, de forma equilibrada, 

contribuindo para a reflexão e autonomia intelectual do estudante;  
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 Quanto às atividades de Ensino, além do alinhamento com o Projeto Político Pedagógico 

Institucional, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação voltada ao processo 

ensino-aprendizagem, bem como busquem inovações metodológicas;  

 Quanto às atividades de Extensão, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação 

voltada às demandas da sociedade, do contexto profissional e da responsabilidade social. 

Neste contexto, cabe lembrar que o assistencialismo não se caracteriza como atividade de 

Extensão; 

 Quanto às atividades de Pesquisa, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação 

voltada à reflexão sobre prioridades de pesquisa, aos métodos e metodologias de produção 

de conhecimento novo e análise crítica dos resultados;  

 Sugere-se que tais atividades de Ensino, de Extensão e de Pesquisa sejam devidamente 

registradas nas instâncias específicas no âmbito da IES; 

 O modelo adotado pelo Programa prevê atividades de natureza coletiva e interdisciplinar. 

Logo, o grupo deve atentar para a formação voltada para o trabalho em equipe, cuidando 

para o não excesso de atividades de caráter individual. Quanto à interdisciplinaridade, as 

atividades devem contemplar ampla abrangência de temas no contexto de atuação do grupo;  

 Entre os objetivos do Programa estão a contribuição para a elevação da qualidade da 

formação acadêmica dos alunos de graduação, tendo como estratégia o efeito multiplicador 

do petiano sobre os seus colegas estudantes da IES, principalmente aqueles do primeiro ano 

de graduação; 

 Quanto às estratégias para a formação diferenciada e qualificada dos estudantes estão o 

estímulo ao espírito crítico, à atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social 

da educação superior bem como o estímulo da formação de profissionais e docentes de 

elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica. 

 

 

3. ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

 No planejamento geral das atividades, considerar: 

A. A descrição da atividade em si; quais os objetivos da mesma; como a atividade será 

realizada. 

B. Quais os mecanismos de avaliação. 

C. Quais os resultados que se espera com a atividade: 

o Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 

Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, 

publicações etc. 

o Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, 

conhecimentos, saberes, reflexões instaladas etc. 

 

Observação: Para cada uma das atividades, a descrição dos seus itens A, B e C deverá ser realizada 

em até mil palavras. 
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3.1. Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão  

   

- Seleção e integração dos novos alunos às atividades desenvolvidas: está prevista para o mês de 

abril de 2013 a seleção de 04 (quatro) novos alunos para substituição dos alunos formandos. O 

processo seletivo para os novos petianos será realizado conforme as normas e, importante ressaltar 

que os petianos veteranos participaram de todo o processo. Será elaborado também um cadastro de 

espera para novos alunos, conforme classificação no processo seletivo. Avaliação: número de 

inscritos, registro do processo. Resultado: adesão de novos alunos. 

- Organização para continuidade dos projetos coletivos e individuais. Os projetos que são de 

responsabilidade individual de alunos formandos e que terão continuidade deverão ser assumidos por 

novos alunos responsáveis. Avaliação: manutenção dos projetos em andamento, cadastro de novos 

projetos. Resultado: possibilidade de elaboração/proposição de novos projetos, participação em 

projetos individuais e coletivos. 

- Integração de atividades do PET-EF junto ao Programa de Extensão Quiosque da Saúde, em 

especial pela participação do PET nas ações propostas pelo grupo e que são desenvolvidas junto ao 

programa, e apoio na realização de atividades de campanhas para promoção da saúde e prevenção 

de seus agravos. Avaliação: participação nas atividades. Resultado: experiência em ações de 

extensão universitária e de pesquisa. 

- Reuniões para elaboração de novos projetos que contemplem os interesses dos petianos e a 

demanda da população da Baixada Santista, integrando o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Avaliação: proposição de projetos. Resultado: competência para elaboração e registro de atividades 

acadêmicas. 

- Continuidade dos projetos de monitoria acadêmica, de iniciação científica e de intervenção na 

comunidade (revisão de literatura, reuniões coletivas e individuais). Avaliação: número de 

atendimentos, acompanhamento desempenho acadêmico. Resultado: integração com comunidade 

discente do Curso, ampliação das competências profissionais. 

- Participação na semana de integração acadêmica, com proposição de atividades e distribuição do 

“Guia do Educa”, destinado aos estudantes ingressantes no curso de Educação Física de 2013, 

trazendo informações sobre serviços disponíveis na cidade de Santos, para auxiliar na fase de 

adaptação do estudante à nova realidade (guia elaborado pelo PET-EF). Avaliação: participação dos 

alunos ingressantes, questionário de satisfação. Resultado: integração com comunidade discente, 

divulgação do PET-EF, experiência na organização de eventos. 

- Elaboração e execução do projeto EDUCAndo /Ensinando Aprender. Diante do alto índice de 

reprovação, nos últimos anos, dos alunos de Educação Física no Eixo “O Ser Humano e sua 

Dimensão Biológica”, o PET-EF proporcionará encontros entre seus integrantes e os demais alunos 

do curso de Educação Física – Modalidade Saúde, visando auxiliá-los com o conhecimento 

repassado no eixo biológico, através de roteiros que facilitem o estudo e uma melhor compreensão do 

conteúdo de maneira ampla. Também serão propostos plantões de dúvidas semelhantes aos 

realizados pela Monitoria do Eixo, a fim de esclarecer o conteúdo, bem como estreitar a relação 

Alunos-PET. Avaliação: número de atendimentos, acompanhamento desempenho acadêmico. 

Resultado: integração com comunidade discente do Curso, ampliação das competências 
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profissionais. 

- Tomar posse, adequar e utilizar uma sala disponibilizada pela Comissão de Espaços Físicos do 

Campus Baixada Santista, com entrega das chaves prevista para maio de 2013. Espaço conquistado 

a partir do volume de ações desenvolvidas pelo PET-EF junto ao Curso, ao Campus e à Comunidade 

da Baixada Santista. Avaliação: adequação do espaço. Resultado: ter um local para estudos, 

organização das atividades do grupo e guarda de materiais. 

- Submissão de projetos de autoria do PET-EF a editais e agências de fomento a pesquisa e 

extensão universitária. Avaliação: conquista de recursos financeiros, número de submissões e 

aprovações. Resultado: ampliação das competências profissionais, capacitação para submissão de 

projetos a agências de fomento. 

- Atualização e alimentação do Blog do PET-EF. Avaliação: conteúdo veiculado, número de acessos. 

Resultado: divulgação das atividades desenvolvidas. 

 

Extensão Universitária (Projetos individuais) 

 

Renata Botelho 

CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E PARA OS PRIMEIROS SOCORROS. 

Objetivo: Ciclo de oficinas educativas, demonstrando os procedimentos para prevenção de acidentes 

e realização dos primeiros socorros, quando estes se fizerem necessários. O projeto está em 

andamento e conta com a participação de alunos bolsistas (bolsa de Extensão) e voluntários. Está 

prevista a realização de duas oficinas mensais, uma para a comunidade UNIFESP, realizada na 

própria instituição e outra para a comunidade externa, realizada no SESC-Santos. Ao final de cada 

oficina serão realizadas avaliações na forma de questionário, bem como auto-avaliação pelos 

próprios alunos. (acrescentar nome e número dos participantes bolsistas, voluntários e petianos). 

 

Bruna Teixeira Labella 

ADOLESCÊNCIA E A VULNERABILIDADE SOCIAL: EDUCAÇÃO FÍSICA COMO UM FATOR 

MOTIVACIONAL.  

Objetivo: Estimular a reflexão, a conscientização e inclusão de práticas corporais coletivas e de 

cooperação interpessoal no cotidiano, fortalecendo as relações sociais e motivando a redução do 

envolvimento com violência, pela interação do lúdico coletivo com a realidade vivida por cada 

indivíduo. O projeto está em andamento desde agosto de 2011. As atividades acontecem todas as 

quintas-feiras, das 9 às 11h. A cada semana são realizados relatórios e avaliações, os quais são 

utilizados para aprimoramento e, quando necessário, alterações das atividades subsequentes. 

Desenvolvido em parceria com as Secretarias Municipais de Esporte e Ação Social de Santos-SP e 

contando com a colaboração dos Professores Doutores Vinícius Demarchi Silva Terra (Educação 

Física) e Marcelo Ramon (Psicologia). O presente projeto conta também com a participação de 

alunos bolsistas (bolsa de Extensão) e voluntários dos diferentes cursos da Baixada Santista. 

(acrescentar nome e número dos participantes bolsistas, voluntários e petianos). 

 

Thais Lazaneo Zirnberger 
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ATITUDE SAUDÁVEL: OFICINAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE.  

Objetivo: Realizar oficinas problematizadoras com temas previamente definidos, sujeito a alteração de 

acordo com a demanda e a necessidade do público alvo no âmbito de promoção de saúde para os 

moradores da cidade de Santos. O projeto está em andamento. Ao final de cada oficina serão 

realizadas avaliações sobre os efeitos e resultados obtidos no dia, para posteriormente, produzir um 

relatório com os pontos de desenvolvimento do projeto. Desenvolvido em parceria com o SESC-

Santos. 

 

Eduardo Oliveira Borges 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: Cineantropometria: Medidas e avaliações em Educação Física e 

Saúde 

Objetivo: Realizar um ciclo de oficinas educativas para estudantes de todo o campus, visando reforçar 

o aprendizado teórico e prática sendo capaz de realizar avaliações antropométricas e de composição 

corporal completas em seus futuros clientes, pacientes e ser capaz de usar esse conhecimento na 

prescrição de um treinamento ou reabilitação específica. O projeto será encaminhado para o comitê 

de ética, ao ser aprovado, as oficinas terão início em sequência. Está previsto a realização de uma 

oficina mensal para a comunidade UNIFESP. O andamento do projeto será realizado com a 

participação de alunos bolsistas (bolsa de extensão), dos alunos participantes do PET-EF e 

voluntários. Está previsto um grupo de estudos relacionados ao projeto, com frequência semanal de 

atividades. 

 

Felipe de Ávila Morais 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: CLUBE DA CORRIDA 

Objetivo: Propiciar a prática da corrida orientada pela oferta de avaliações físicas e prescrições de 

exercícios físicos para toda a comunidade acadêmica e servidores da UNIFESP. O projeto contará 

com o artifício das redes sociais para a comunicação dos participantes, visando assim uma maior 

integração dos mesmos. O projeto será encaminhado para o comitê de ética, e após aprovação terá 

seu início. O andamento do projeto será realizado pelos alunos participantes do PET-EF e 

voluntários. 

 

Extensão Universitária (projetos coletivos) 

 

CLUBE DO PEDAL. 

Objetivo: Criar um espaço de interação e troca de informações entre o PET-EF, a comunidade da 

UNIFESP e a comunidade geral de Santos-SP. Está estruturado em linhas de ação, que visam, 

conforme as competências e interesses dos alunos, o desenvolvimento de atividades sobre: 

manutenção mecânica de bicicletas, prevenção de acidentes e socorros de urgência, aspectos de 

adaptação corporal (em especial fisiologia e biomecânica do ciclismo) e aspectos positivos de saúde, 

cultura, ecologia e urbanização associados ao ciclismo. O projeto foi aprovado no edital Pró-Esporte 

da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UNIFESP, e está sendo desenvolvido por todos os alunos 

do PET-EF desde agosto de 2011, tendo o aluno Lucas Miom como responsável. Desenvolvido em 
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parceria com a Secretaria de Esportes de Santos-SP.  

 

Iniciação Científica 

Thais Lazaneo Zirnberger 

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE FORÇA E EQUILÍBRIO EM ATLETAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

E SEUS GUIAS PARTICIPANTES DA SELEÇÃO BRASILEIRA PARALÍMPICA DE ATLETISMO 

Objetivo: Analisar a relação entre força isocinética e o equilíbrio de atletas deficientes visuais e seus 

guias da seleção brasileira de para-atletismo. O projeto já foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UNIFESP e encontra-se em andamento. Conta com a colaboração do Prof. Dr. Ciro 

Winckler (Educação Física). 

 

Vanessa Matos Fraga 

EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO DE HIDROGINÁSTICA NA PRESSÃO ARTERIAL E APTIDÃO 

FÍSICA DE ADULTOS HIPERTENSOS  

Objetivo: Investigar o comportamento da pressão arterial de adultos hipertensos em uma sessão e ou 

treinamento de hidroginástica. Compreender o impacto da hidroginástica na vida desses adultos, bem 

como comparar os efeitos crônicos em diferentes intensidades do exercício. O projeto já foi enviado 

para o Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP e encontra-se em andamento. Conta com a 

colaboração da Prof.ª Dr.ª Alessandra Medeiros (Educação Física). 

 

Lucas Miom Augusto 

INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO AGUDO NA COGNIÇÃO DE JOVENS 

Objetivo: Investigar os efeitos fisiológicos e cognitivos em adultos jovens de uma sessão aguda de 

exercício em ciclo-ergômetro. O projeto já foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP e encontra-se em andamento. Conta com a colaboração da Prof.ª Dr.ª Hanna Karen M. 

Antunes. 

 

Bruna Teixeira Labella 

A RELAÇÃO ENTRE FORÇA DE MEMBROS SUPERIORES E EQUILÍBRIO DE MEMBROS 

INFERIORES EM IDOSOS PRATICANTES DE SURF. 

Objetivo: Avaliar os benefícios do surf praticado por idosos e a melhora nas capacidades biomotoras 

de força de membros superiores e equilíbrio de membros inferiores. Compreender a importância da 

prática na vida social e pessoal dos mesmos. O projeto será encaminhado para o comitê de ética, e 

após aprovado terá seu início.  

 

Monitoria Acadêmica 

- Todos os alunos do grupo PET-EF são estimulados a realizar uma monitoria acadêmica em módulos 

de seu interesse. A seleção de monitores na UNIFESP é realizada no período de junho/julho. 

- o Projeto de Extensão em Cineantropometria prevê a realização de um grupo de estudos e monitoria 

acadêmica para reforçar os cenários de prática e capacitação de alunos em curso no módulo 

correspondente e mesmo após a participação no mesmo, de forma continuada, integrando aspectos 
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teórico-conceituais à prática profissional destas atividades junto a outros projetos em andamento, em 

especial o Clube da Corrida e o Clube do Pedal. 

- Monitoria acadêmica para conteúdos do Eixo Biológico para alunos do Curso de Educação Física. 

 

Outras atividades: 

- Atualização do blog do PET-EF: http://peteduca.wordpress.com/  

- Atividades complementares ao aprimoramento da comunicação (“Suco com letras”, cursos de 

línguas estrangeiras e de computação). 

- Representação discente: 

- CLA-PET/UNIFESP: Os alunos Wladimir Barbosa Reis e Renata Botelho representam os demais 

alunos do PET-EF no Comitê Local de Acompanhamento dos grupos PET da UNIFESP 

(CLA/PET/UNIFESP).  

- Associação Atlética Acadêmica IV de Junho da UNIFESP: As alunas Francine Pereira de 

Carvalho e Renata Botelho  

 

Resultados esperados: Ampliação, integração e consolidação do grupo, capacitação para 

planejamento, elaboração, execução e avaliação de projetos individuais e coletivos de diferentes 

naturezas acadêmicas, com vistas à integração com a comunidade acadêmica do Curso, do Campus 

e da região que se insere, além do aprimoramento acadêmico, da produção de conhecimento e da 

oferta de ações de atenção à comunidade. 

 

 

3.2. Atividades de Caráter Coletivo e Integrador – até mil palavras (atividades integradas com 

demais estudantes / grupos, participação em eventos do Programa ou não, entre outros). 

   

- Todas as atividades do grupo são decididas de forma coletiva e dialogada, o que contribui para a 

corresponsabilização e para o envolvimento de todos do grupo. 

- Estamos programando alguns encontros do PET-EF com os demais alunos e professores do curso 

Educação Física-Modalidade Saúde, tanto do eixo específico quanto dos eixos comuns, visando uma 

maior integração, bem como uma discussão e avaliação do curso. Pretende-se realizar uma ampla 

discussão, abordando a grade curricular, os conteúdos abordados no curso, os conteúdos que podem 

ser diminuídos ou conteúdos que precisam ser inseridos ou ter sua carga horária aumentada, entre 

outros assuntos. 

- Articulação do PET-EF com os outros grupos PETs da UNIFESP, participando das reuniões do 

Comitê Local de Acompanhamento dos grupos PET da UNIFESP (CLA/PET/UNIFESP) e 

organizando e participando do IV Encontro dos grupos PET da UNIFESP, previsto para 14/09/13. 

- Articulação do PET-EF com outros grupos PET da área da Educação Física: criação de um 

ambiente virtual para troca de informações e experiências e programação de visitas a outros grupos, 

em especial no estado de São Paulo. 

 

- Quinzenalmente são realizadas reuniões científicas para apresentação de artigos científicos. A cada 

http://peteduca.wordpress.com/


Planejamento de Atividades 

semana, um dos alunos é responsável pela seleção do artigo, bem como por conduzir a discussão. A 

seleção do artigo é feita levando-se em conta o interesse relacionado ao seu projeto individual ou 

relacionado a temas gerais aplicáveis a todos os projetos (metodologia da pesquisa científica e 

estatística, por exemplo).   

- Mensalmente é realizado o “Suco com Letras”. Cada aluno seleciona e realiza a leitura de um livro, 

e, durante o encontro, que acontece fora da universidade, são realizadas apresentações e discussões 

sobre os diferentes livros lidos no mês. Cada aluno é responsável por fazer um resumo 

correspondente ao livro lido, para que esse seja postado no blog. Essa atividade tem o objetivo de 

aprimorar a comunicação e a escrita. 

- Mensalmente é realizado o Integra-PET. O objetivo desse encontro é aproximar os alunos do Curso 

de Educação Física com as diferentes temáticas que o englobam. Promover, sobretudo vivências 

práticas, e também palestras e oficinas, além de propiciar discussões, integração e aproximação 

entre os próprios alunos e os mesmos com o ambiente da Educação Física. Cada mês, inicialmente 

as terças-feiras, um dos alunos será responsável por escolher um tema relacionado ao curso, realizar 

a divulgação para todos os alunos do curso de Educação Física e se houver vagas abrir para o 

restante da comunidade da UNIFESP, convidando todos para fazer parte do desenvolvimento. 

- Blog do Grupo PET-EF (http://peteduca.wordpress.com/).  O blog tem o objetivo de divulgar as 

atividades desenvolvidas pelo grupo. No âmbito da formação dos estudantes, incentivar a produção 

de textos e outras habilidades/competências de comunicação visual. Ampliação das atividades 

virtuais com a criação de um cenário virtual e interativo, com convite para participação de outros 

grupos PET, em especial da área da Educação Física. 

 

- Organização e execução da IV Semana do Esporte. O evento pretende realizar palestras diárias, ao 

longo de uma semana, abordado o tema Esporte no contexto dos diferentes cursos da Baixada 

Santista. Os temas que serão abordados na semana serão decididos por meio de reuniões realizadas 

com os representantes de todos os cursos da área de saúde da UNIFESP Baixada Santista.  

 

- No cronograma de 2013 está prevista a participação no IV Encontro dos Grupos PET da UNIFESP 

(Santos-SP, 14/09/13), no III Fórum de Extensão da UNIFESP Baixada Santista (Santos/SP, sem 

data divulgada até o presente momento), no XXI Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP (São 

Paulo/SP, 11 a 12 de junho), no XVIII ENAPET (Recife/PE, 02 a 06 de outubro), no III Congresso 

Paulista de Extensão (São Paulo/SP, sem data divulgada até o presente momento) e no 36º Simpósio 

Internacional de Ciências do Esporte do Celafiscs (São Paulo/SP, 3 a 5 de outubro), I Encontro 

Paulista de Grupos PET (Campinas (Unicamp) /SP, 30 e 31 de agosto). 

 

- Os projetos coletivos em andamento serão continuados e todos os alunos são estimulados a 

trabalhar de forma integrada. 

 

- Além disso, pretende-se dar continuidade as parcerias e colaborações já existentes, bem como 

estabelecer novas, visando a maior integração do PET-EF ao curso de Educação Física, aos 

docentes e aos demais alunos. 
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4. OUTRAS AÇÕES QUE O GRUPO CONSIDERAR PERTINENTE – até mil palavras (processos 

seletivos, reuniões, organização de documentação, mecanismos de divulgação intra e extra Curso, 

entre outros). 

   

- Curso de língua estrangeira e de computação. Todos os alunos do PET-EF são estimulados a 

realizar cursos de línguas estrangeiras, de computação e outros que aprimorem a comunicação. 

 

- Reuniões semanais individuais com cada um dos petianos, com objetivo de acompanhar os projetos 

individuais, o andamento do aluno no curso e possíveis dificuldades, procurando, em conjunto com o 

aluno, resoluções.  

 

A criação do Grupo PET no Curso de Educação Física, proporcionou: 

- Aumento da oferta e atividades extracurriculares de diferentes naturezas acadêmicas (grupos de 

estudos, monitoria acadêmica, projetos de iniciação científica, projetos de extensão universitária, 

cursos, eventos esportivos e culturais, entre outros); 

- Estímulo ao maior envolvimento dos alunos com o cotidiano acadêmico e administrativo do Curso e 

da Universidade; 

- Aprimoramento técnico-científico e humanístico dos alunos, desenvolvendo de forma mais 

significativa nos mesmos o senso crítico e o desejo pela síntese/registro de sua intervenção 

acadêmico-profissional; 

- Busca do equacionamento de dificuldades estruturais e de recursos humanos do Curso, pelo 

desenvolvimento de atividades de apoio ao mesmo, melhorando, assim, o nível do ensino e da 

formação oferecida pelo mesmo; 

- Estímulo à integração da UNIFESP com a comunidade por meio de ações esportivas, grupos de 

práticas corporais e ações culturais de diferentes naturezas. 

 

 

5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TUTORIA – até mil palavras (planejamento quanto à 

participação/contribuição do (a) tutor (a) nas atividades e na formação dos petianos: definição das 

atividades e seus objetivos, acompanhamento e avaliação individual e coletiva, entre outros). 

   

A tutoria deste grupo, atualmente é de responsabilidade do Prof. Dr. Sionaldo Eduardo Ferreira, e 

conta com a colaboração de docentes do Curso de Educação Física e também dos eixos temáticos 

do conhecimento que fazem parte do currículo do Curso para o adequado desenvolvimento dos 

projetos propostos em temáticas específicas.  

Entendemos que o processo de tutoria inicia-se no momento da inscrição dos alunos candidatos, 

quando o Tutor informa sobre o programa e esclarece eventuais dúvidas. Posteriormente à seleção 

dos alunos, ocorre uma conversa para delinear a integração do novo aluno ao grupo, bem como às 

suas ações. Além do diagnóstico em relação aos objetivos e metas individuais dos alunos e da 
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orientação em relação ao seu envolvimento nos projetos coletivos e possibilidades de projetos 

individuais.  

O Tutor é responsável pela coordenação das reuniões e atividades do grupo (reuniões científicas, de 

discussão e elaboração de projetos, de articulação dos projetos, de indicação de colaboradores e co-

orientadores e das atividades para aprimoramento da comunicação, como o Integra-PET e o Suco 

com Letras). Além da orientação e busca conjunta de parceiros para a realização das atividades 

propostas e orientação individual, sendo que semanalmente ocorre ao menos uma reunião coletiva e 

um encontro individual com os alunos petianos. 

O processo de organização do grupo, desde sua criação, é realizado em uma concepção de gestão 

compartilhada e de atribuição de responsabilidades conforme competências e interesses individuais, 

visando a otimização das relações pessoais, assim como das produções individuais e coletivas, com 

vistas ao aumento do impacto acadêmico das ações do grupo no Curso e no Campus que se insere. 

Todas as decisões são tomadas em conjunto com os alunos, no sentido não só de corresponsabilizar, 

mas também envolver todos os alunos. 

A avaliação é realizada de forma dialogada e as ações do Tutor são direcionadas para o aspecto 

coletivo do grupo, estimulando a interação e a integração (aluno-aluno e alunos-tutor), com o objetivo 

de reduzir possíveis percepções de distanciamento ou de não pertencimento ao grupo (dado que há 

alunos de diferentes turmas), melhorando assim as relações individuais e coletivas permitindo que o 

processo de aprendizagem seja potencializado pela igualdade entre os componentes do grupo. 

 

 

 

6.   CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO  

   

Janeiro e Fevereiro: 

Reuniões coletivas e individuas; 

Seleção para os projetos de Extensão Universitária (Clube do Pedal; Adolescência e Vulnerabilidade 

Social; Capacitação para Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros); 

Suco com letras; 

Ensaio de apresentações de TCC. 

  

Março e Abril: 

Reuniões coletivas para planejamento e redação dos projetos; 

Reuniões individuais: orientação dos projetos individuais e acompanhamento das atividades 

extracurriculares (metas individuais para 2013 e orientações sobre cursos de línguas estrangeiras e 

ou outras para melhorar a comunicação, computação, dança e cursos de redação científica, por 

exemplo); 

Reuniões científicas; 

Integra - PET; 

Suco com letras. 
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Maio e Junho: 

Reuniões coletivas e individuais para acompanhamento dos projetos; 

Organização e execução do projeto "Calourada 2013 - Gincana"; 

Reuniões científicas; 

Integra - PET; 

Suco com letras; 

XXI Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP. 

  

Julho e Agosto: 

Reuniões coletivas e individuais para acompanhamento dos projetos; 

Reuniões científicas; 

Integra - PET; 

Suco com letras; 

I Encontro Paulista de Grupos PET. 

  

 Setembro e Outubro: 

Reuniões coletivas e individuais para acompanhamento dos projetos; 

Reuniões científicas; 

Integra - PET; 

Suco com letras; 

XVIII ENAPET; 

36º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte do Celafiscs. 

  

Novembro e Dezembro: 

Atividades individuais: redação de relatório de atividades desenvolvidas; 

Atividades coletivas: avaliação e elaboração de relatório das atividades desenvolvidas no período, 

planejamento das atividades para o próximo período e avaliação do aproveitamento acadêmico 

individual no âmbito coletivo e colaborativo com o grupo; 

Reuniões coletivas e individuais para acompanhamento dos projetos; 

Reuniões científicas; 

Integra - PET; 

Suco com letras. 

 

 

 

 

Equipe de Execução 

Função Nome Matrícula UNIFESP 

Tutor Sionaldo Eduardo Ferreira 0915406 

Aluno bolsista Bruna Teixeira Labella 7070513 

Aluno bolsista Eduardo Oliveira Borges 7063160 



Planejamento de Atividades 

Aluno bolsista Felipe de Ávila Morais 7067890 

Aluno bolsista Lucas Miom Augusto 7067895 

Aluno bolsista Renata Botelho 7055210 

Aluno bolsista Thais Lazaneo Zirnberger 7063232 

Aluno bolsista Vanessa Matos Fraga 7059300 

Aluno bolsista Wladimir Barbosa Reis 7067910 

Aluno bolsista A ser selecionado  

Aluno bolsista A ser selecionado  

Aluno bolsista A ser selecionado  

Aluno bolsista A ser selecionado  

Aluno voluntário A ser selecionado  

Aluno voluntário A ser selecionado  

Aluno voluntário A ser selecionado  

 

 

Santos-SP 28 de março de 2013. 

 

 

 

Prof. Dr. Sionaldo Eduardo Ferreira 

Tutor PET-EF 

 

 

Acadêmico Wladimir Barbosa Reis 

Representante Discente PET-EF 

 

 

Profa. Dra. Irani Ferreira da Silva Gerab 

Coordenadora CLA-PET UNIFESP 


