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Informações do Planejamento

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.

O processo da tutoria inicia-se no momento da inscrição para participação no Grupo, quando os
candidatos são orientados para o acesso e leitura do Manual Básico do PET e da Legislação
pertinente ao Programa. Após o processo seletivo, os alunos são acolhidos pelo Grupo, sob
supervisão do Tutor que coordena as reuniões e orienta a distribuição de tarefas de modo a
equacionar o envolvimento coletivo, bem como para adequar as responsabilidades individuais ao
nível de formação dos alunos. As decisões são negociadas, tanto as de cunho coletivo, quanto as
individuais, havendo sempre o incentivo para manifestação das ideias e desejos pessoais. Quando
reconhecidamente há conflito de interesse, busca-se por meio do diálogo e demonstração de
exemplos o equilíbrio e a sinalização das melhores alternativas para dirimir os conflitos,
compreendendo este processo como natural e característico das relações humanas, resultando
assim em uma decisão coletiva.

Resultados Gerais do planejamento.

Espera-se neste planejamento, que o Grupo consolide a oferta e envolvimento em atividades de
ensino, pesquisa e extensão universitária, posicionando-se como um referencial para os demais
alunos do Curso, contribuindo para a formação geral dos Profissionais da Educação Física
egressos da UNIFESP e de forma diferenciada dos participantes do Grupo, dado que poderão
participar da elaboração, execução e avaliação de atividades de diferentes naturezas acadêmicas.
Este planejamento também pretende envolver a participação de outros professores do Curso e do
Campus na execução de atividades, em especial na contribuição para execução de projetos de
Iniciação Científica, dado o variado interesse dos alunos. Criado no final de 2009, o Grupo PET
do Curso de Educação Física vem ano a ano se caracterizando como um grupo comprometido com
a excelência no ensino, na pesquisa e na extensão universitária, com vistas a uma formação
acadêmica, profissional e humana diferenciadas na área da Saúde.



Atividade - Organização para continuidade dos
projetos coletivos e individuais

Data Início da atividade 20/01/2014 Data Fim da atividade 19/12/2014

Descrição/Justificativa
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 participar da proposição e
elaboração de atividades e projetos de extensão, além da experiência de colaboração em projetos
individuais e coletivos.

Objetivos
Manter os projetos em andamento. Envolver novos alunos nos projetos em andamento.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Apresentação do projeto aos novos alunos; capacitação para nivelamento e capacidade de
intervenção.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Continuidade dos projetos já implementados, atendendo a comunidade, ampliando a visibilidade
institucional e preparando os alunos para atuação profissional futura.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Entrevista aos usuários dos projetos e formulários elaborados pela Diretoria de Avaliação do
Grupo.



Atividade - Submissão de projetos a agências de
fomento

Data Início da atividade 03/03/2014 Data Fim da atividade 19/12/2014

Descrição/Justificativa
Busca de recursos financeiros para melhorar a qualidade e quantidade das ações oferecidas pelo
PET-EF.

Objetivos
Capacitar alunos para submissão de projetos em editais específicos de fomento ao ensino, à
pesquisa e à extensão universtária.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Busca por editais de fomento, compartilhamento dos mesmos e incentivo para inscrição de
propostas. Oficinas para elaboração/adequação de projetos aos editais abertos.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Recursos financeiros para ampliação da qualidade e quantidade de atividades oferecidas pelo
grupo; participação em eventos acadêmicos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Recursos financeiros captados.



Atividade - Atualização blog do PET-EF

Data Início da atividade 20/01/2014 Data Fim da atividade 19/12/2014

Descrição/Justificativa
Distribuição de tarefas para atualização das atividades desenvolvidas no blog do Grupo.

Objetivos
Manter atualizado o blog do Grupo; divulgar as atividades desenvolvidas; manter um canal de
comunicação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Produção de conteúdos (textos e imagens) para publicação no blog.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Manutenção de um espaço virtual para registro e troca de informações sobre as atividades
propostas e desenvolvidas pelo Grupo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Acesso coletivo para análise do conteúdo e da forma de apresentação; número de acessos e
comentários presentes no blog.



Atividade - IntegraPET

Data Início da atividade 03/02/2014 Data Fim da atividade 19/12/2014

Descrição/Justificativa
Atividade de integração com a Comunidade Acadêmica, em especial do Curso de Educação
Física, para apresentar e discutir temas atuais e de relevância para atuação profissional na área.

Objetivos
Apresentar e discutir temas atuais e pertinentes à atuação profissional na área da Educação Física.
Divulgar o Grupo e integrar com a Comunidade Acadêmica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Oficinas temáticas com periodicidade mensal.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Divulgação do Grupo e integração com a Comunidade Acadêmica do Curso e do Campus.
Desenvolvimento de termas de relevância para atuação profissional na área da Educação Física.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Questionários de satisfação e avaliação pelos participantes; reunião do Grupo para avaliação da
atividade.



Atividade - Reuniões Individuais

Data Início da atividade 20/01/2014 Data Fim da atividade 19/12/2014

Descrição/Justificativa
Reunião individual entre Tutor e alunos integrantes do Grupo para acompanhamento das
atividades desenvolvidas e orientação.

Objetivos
Acompanhar e orientar os alunos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Realizada conforme demanda individual dos alunos, podendo ser semanal, quinzenal ou mensal.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
A partir do acompanhamento e orientação individual, espera-se que os alunos manifestem suas
intenções/objetivos acadêmicos, bem como suas dificuldades, possibilitando o diagnóstico
individual para planejamento dos melhores encaminhamentos para o aproveitamento acadêmico
da participação no PET-EF.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Integração dos alunos; aproveitamento e desenvolvimento individual.



Atividade - Participação em eventos

Data Início da atividade 03/03/2014 Data Fim da atividade 19/12/2014

Descrição/Justificativa
Participação em encontros, seminários, congressos e outros eventos acadêmicos.

Objetivos
Divulgar o Grupo; atualizar os participantes do Grupo sobre políticas relacionadas ao PET;
participar de congressos e eventos científicos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Propiciar os meios e condições para que representantes do Grupo participem dos eventos: V
Encontro dos Grupos PET da UNIFESP; XXII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP
(São Paulo/SP); XIX ENAPET (Santa Maria/RS, 28 de julho a 02 de agosto); 37º Simpósio
Internacional de Ciências do Esporte do Celafiscs (São Paulo/SP, 2 a 4 de outubro); II Encontro
Paulista de Grupos PET (sem local e data definida até o momento); XIV SudestePET
(Seropédica/RJ, 18 a 20 de abril).

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Aumentar a visibilidade Institucional; publicação de resumos e artigos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Participação efetiva nos eventos. Número de representantes enviados.



Atividade - Efeitos da estimulação psicomotora
com atividades de malabares

Data Início da atividade 31/03/2014 Data Fim da atividade 19/12/2014

Descrição/Justificativa
Projeto de iniciação científica, com hipótese inicial elaborada pelo aluno Rafael Koga Amaral, sob
orientação da Profa. Dra. Marina Guzzo, pretende avaliar e divulgar os efeitos da prática do
malabares.

Objetivos
Avaliar os possíveis efeitos acadêmicos da iniciação e da prática de atividades malabares,
comparando com grupo controle que realize outras práticas físicas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Divulgação do projeto e convite para interessados; oferta de um ciclo de aprendizagem e
treinamento de malabares; avaliação do desempenho acadêmico e em atividades do cotidianas;
comparação com grupos controle.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Divulgação do Grupo; oferta de atividades físicas, esportivas e recreativas para a comunidade;
publicação de resumos em congressos e artigos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Realização do projeto conforme cronograma.



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

Data Início da atividade 03/02/2014 Data Fim da atividade 19/12/2014

Descrição/Justificativa
Apresentação dos projetos em andamento para avaliação das possibilidades de cooperação entre as
Equipes do PET-EF e do Programa Quiosque da Saúde, bem como para a proposição de novas
ações em parceria.

Objetivos
Integrar atividades de Extensão Universitária desenvolvidas no âmbito dos dois Programas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Reuniões do Grupo com a Coordenação do Programa Quiosque da Saúde, apresentação dos
projetos em andamento e oficinas para proposição coletiva de novas ações de extensão
universitária, na perspectiva de ampliação das atividades de formação acadêmica, inserindo
sempre que possível a Iniciação Científica.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Integração das Equipes e das ações desenvolvidas; ampliação da oferta de atividades
extracurriculares; grupos de estudo; ampliação da oferta de ações para a comunidade e estímulo à
publicação de comunicações acadêmicas (resumos, relatórios e artigos).

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Entrevista/questionário de satisfação do público atendido; reuniões de avaliação coletiva e
individuais.



Atividade - Seleção e integração dos novos alunos

Data Início da atividade 02/06/2014 Data Fim da atividade 07/07/2014

Descrição/Justificativa
Está prevista para o mês de junho de 2014 a seleção de 02 (dois) 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 devem participar de todo o processo. Será
elaborado também um cadastro de espera para novos alunos, conforme classificação no processo
seletivo.

Objetivos
Selecionar alunos bolsistas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Reunião do Grupo para planejamento e elaboração do Edital; Publicização do Edital (murais,
redes sociais, blog do PET e passagem nas salas de aula); recepção de documentos solicitados
(ficha de inscrição, histórico escolar e carta de apresentação indicando motivos para seleção);
entrevista e avaliação coletiva dos candidatos.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Adesão de novos alunos ao Grupo e às suas atividades, continuando assim a atenção à
Comunidade, a integração com as propostas da Instituição e do Programa de Educação Tutorial.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Reunião para avaliação do processo seletivo e do resultado (perfil dos alunos selecionados).



Atividade - Participação na semana de integração
acadêmica

Data Início da atividade 10/02/2014 Data Fim da atividade 10/03/2014

Descrição/Justificativa
Contribuição nas atividades de recepção e acolhimento dos alunos ingressantes no Campus
Baixada Santista, na perspectiva de um trote que integre e informe os alunos ingressantes à nova
rotina.

Objetivos
Acolher e integrar os alunos ingressantes no Campus Baixada Santista, em especial os alunos do
Curso de Educação Física; Orientar os alunos da Educação Física em aspectos gerais da
Universidade e da Cidade de Santos; Divulgar o Grupo e suas atividades.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Reuniões com o Núcleo de Apoio ao Estudante, integrando a Comissão Organizadora da Semana
de Recepção dos Calouros. Proposição de atividades lúdicas e integrativas (Gincana, jogos,
atividades esportivas).

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Integração com a Comunidade Universitária, em especial com alunos do Curso de Educação
Física. Humanização do \"trote\".

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Reunião para avaliar as atividades e a participação do Grupo nas mesmas; questionários de
satisfação dos participantes.



Atividade - Apoio Acadêmico aos Alunos da
Educação Física

Data Início da atividade 03/03/2014 Data Fim da atividade 19/12/2014

Descrição/Justificativa
Continuidade 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, por meio 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.

Objetivos
Reduzir o número de reprovações e aumentar o aproveitamento dos alunos do Curso de Educação
Física nos módulos do Eixo Biológico.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Grupos de estudo em biologia do exercício físico, com temas direcionados conforme conteúdo
desenvolvido nos Módulos do Eixo Biológico.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Redução no número de reprovações e aumento no aproveitamento dos alunos do Curso de
Educação Física nos módulos do Eixo Biológico.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Entrevista/Questionários com participantes; acompanhamento do nível de aproveitamento
(Coeficiente de Rendimento).



Atividade - Suco com Letras

Data Início da atividade 17/02/2014 Data Fim da atividade 19/12/2014

Descrição/Justificativa
Incentivando à leitura e socialização dos integrantes do grupo, esta atividade é desenvolvida
geralmente em um ambiente mais descontraído, onde os integrantes do Grupo apresentam um
breve resumo e considerações sobre um livro lido no mês.

Objetivos
Estimular a leitura e a socialização dos integrantes do Grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Encontro mensal, preferencialmente em local fora da Universidade e definido conforme interesse
do Grupo; apresentação de um resumo e das considerações individuais sobre a obra lida no mês;
debate quando pertinente sobre as possíveis influências da obra no cotidiano pessoal e profissional
dos integrantes do Grupo.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Estímulo à cultura geral, troca de conhecimentos e interação mais afetiva entre os integrantes,
culminando em uma formação mais ampla do ponto de vista ético, cultural e humanístico, assim,
os integrantes se beneficiam mutuamente, com melhora no perfil do egresso e consequente
melhora na relação do profissional com sua clientela após seu egresso do Curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Número de livros lidos no período; avaliação coletiva do impacto da atividade na formação
profissional e humanística dos integrantes do Grupo.



Atividade - Projeto de Extensão: Capacitação para
prevenção de acidentes e primeiros socorros

Data Início da atividade 07/04/2014 Data Fim da atividade 24/11/2014

Descrição/Justificativa
Considerando que os demais cursos da UNIFESP Campus Baixada Santista não apresentam na
Matriz Curricular atividade específica na temática abordada, este projeto foi proposto pelos alunos
do PET para oferecer conhecimento e capacitação para os demais membros da comunidade
acadêmica do Campus. Sendo oferecido o mesmo ciclo de oficinas para a comunidade geral em
parceria com o SESC-Santos.

Objetivos
Capacitar os participantes para a prevenção de acidentes e para os primeiros socorros quando
necessário.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Ciclo de oficinas temáticas com periodicidade mensal. Será realizado um ciclo de oficinas no
Campus Baixada Santista da UNIFESP e um ciclo de oficinas no SESC-Santos, com conteúdo
similar. O projeto é desenvolvido de forma contínua desde 2010 e conta com apoio de alunos
bolsistas de extensão da UNIFESP, com cotas conquistadas a partir da submissão do Projeto ao
PIBEX UNIFESP pelo PET Educação Física.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Capacitar os participantes para evitar acidentes e proceder com os primeiros socorros quando
necessário; número de participantes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Questionários para os participantes e avaliação por parte da equipe do projeto.



Atividade - Projeto de Extensão: Clube do Pedal

Data Início da atividade 07/04/2014 Data Fim da atividade 24/11/2014

Descrição/Justificativa
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. Desenvolvido em parceria com a Secretaria de Esportes de Santos-SP.

Objetivos
Criar um espaço de interação e troca de informações entre o PET-EF, a comunidade da UNIFESP
e a comunidade geral de Santos-SP em atividades que envolvam o uso da bicicleta/ciclismo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Oficinas temáticas e passeios ciclísticos.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Oficinas temáticas para divulgação de conhecimentos sobre os possíveis efeitos do uso da
bicicleta; passeios ciclísticos para reconhecimento de cenários turísticos e culturais possíveis de
visitação com a utilização da bicicleta como meio de transporte.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Entrevistas/questionário com os participantes; número de participantes nas atividades; avaliação
coletiva por parte da Equipe do Projeto.



Atividade - Projeto de Extensão: Clube da Corrida

Data Início da atividade 03/02/2014 Data Fim da atividade 19/12/2014

Descrição/Justificativa
Oferta de atividades de avaliação física, prescrição de treinos de caminhada e corrida e
acompanhamento dos participantes.

Objetivos
Criar um cenário de prática profissional capaz de oferecer um serviço gratuito de avaliação,
prescrição e acompanhamento da prática do pedestrianismo (caminhada e corrida).

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Divulgação do convite para associação nos meios de comunicação, nas redes sociais e nos murais
da UNIFESP; cadastro de sócios, agendamento e realização de avaliações físicas, prescrições de
treino e acompanhamento dos sócios participantes.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Número de associações; número de avaliações; número de prescrições; número de
acompanhamentos; banco de dados; divulgação da UNIFESP e integração com a comunidade
geral.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Número de associações; número de avaliações; número de prescrições; número de
acompanhamentos; diferencial na formação profissional em relação aos demais alunos do Curso.



Atividade - Projeto para ensino e extensão
universitária: Medidas e avaliações em Educação
Física e Saúde

Data Início da atividade 07/04/2014 Data Fim da atividade 19/12/2014

Descrição/Justificativa
Ainda que seja oferecido regularmente um módulo de Cineantropometria para os alunos do Curso
de Educação Física, o tempo para atividades práticas é restrito e não possibilita a integração de
outras avaliações comumente realizadas no âmbito da avaliação da saúde. Considerando a
necessidade da prática como estratégia para qualificação profissional, os alunos propuseram esta
ação acadêmica para os colegas do Curso e de forma associada, oferecer avaliações
cineantropométricas e de saúde à comunidade geral, em especial aos sócios participantes do Clube
da Corrida e do Clube do Pedal.

Objetivos
Capacitar os alunos do Curso de Educação física para realização de avaliações
cineantropométricas e de saúde geral em grupos populacionais com características específicas;
oferecer um serviço de avaliação e acompanhamento em saúde para a comunidade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Curso de capacitação para avaliações em cineantropometria e saúde geral incluindo atividades
teóricas e práticas laboratoriais específicas.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Ampliação das atividades acadêmicas e profissionalizantes para os alunos do Curso; capacitação
para realização de atividades profissionais; capacitação para elaboração de planos de ação
acadêmica com vistas à melhora do perfil profissional do egresso; número de atendimentos.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Entrevistas/questionários com os participantes; número de participantes; número de avaliações
realizadas.



Atividade - Efeitos do exercício físico agudo na
cognição de jovens

Data Início da atividade 06/01/2014 Data Fim da atividade 31/10/2014

Descrição/Justificativa
Projeto de iniciação científica do aluno Lucas Mion Augusto, sob orientação da Profa. Dra. Hanna
Karen Moreira Antunes. Hipótese inicial concebida pelo aluno, com posterior elaboração do
projeto sob orientação da Profa. Dra. Hanna Karen.

Objetivos
Investigar os efeitos fisiológicos e cognitivos em adultos jovens de uma sessão aguda de exercício
em ciclo-ergômetro.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O protocolo desenvolvido envolve a aplicação de uma bateria de testes para avaliação cognitiva e
a submissão dos voluntários a um teste de esforço máximo, com nova avaliação cognitiva após o
esforço físico. O estudo será desenvolvido no Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício
(CEPE).

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Incentivo para que outros alunos do curso se aproximem das atividades de pesquisa desenvolvida
pela Professora orientadora, bem como dos demais professores do Curso. Oportunidade para que
alunos do Curso conheçam a rotina de um dos laboratórios de exercício físico mais completos do
Brasil; relatórios; resumos em congressos; artigos científicos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Execução do projeto conforme cronograma proposto.



Atividade - A relação entre força de membros
superiores e equilíbrio de membros inferiores em
idosos praticantes de surf

Data Início da atividade 06/01/2014 Data Fim da atividade 31/10/2014

Descrição/Justificativa
Hipótese inicial elaborada pela aluna Bruna Teixeira Labella, sob orientação do Prof. Dr. Sionaldo
Eduardo Ferreira.

Objetivos
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.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A partir de estágio curricular realizado junto a Escola Municipal de Surf de Santos (EMSS), a
aluna apresentou o delineamento inicial das hipóteses e pretende-se avaliar o equilíbrio e a força
(capacidades biomotoras) da população idosa que frequenta as atividades da EMSS.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Incentivo para que alunos do curso conheçam as atividades físicas e esportivas oferecidas pela
Prefeitura de Santos e outras Instituições, levando o contexto da observação acadêmica para estes
locais; oferta de atividades físicas alternativas para grupos populacionais com necessidades
especiais de cuidados à saúde; relatório; resumos em congressos; artigos científicos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Execução do projeto conforme cronograma proposto.



Atividade - Aspectos cognitivos e de humor em
dependentes de tabaco após programa de
exercícios físicos

Data Início da atividade 06/01/2014 Data Fim da atividade 29/08/2014

Descrição/Justificativa
Projeto de iniciação científica do aluno Eduardo Oliveira Borges, com formulação inicial da
hipótese em conjunto com orientador Prof. Dr. Sionaldo Eduardo Ferreira. A temática que será
desenvolvida nesse projeto, junto com uma abordagem da Educação Física como parte da
reabilitação, ainda não se apresenta definida em aspectos gerais no meio acadêmico, no contexto
de artigos e grupos de estudos em todas as universidades nacionais.

Objetivos
Avaliar aspectos cognitivos e o estado de humor em dependentes de tabaco após programa de
exercício físico.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Após ampla divulgação e convite para participação, serão incluídos na amostra, indivíduos que
desejam cessar ou reduzir o uso do tabaco, incluindo um programa de exercícios físicos no
tratamento para cessação do tabagismo.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Inclusão de programas de exercício físico no tratamento da dependência de drogas; despertar
interesse de outros alunos sobre as possibilidades de atuação da Educação Física na saúde mental;
oferecer um programa de exercícios físicos para população com características e necessidades
específicas; relatórios; resumos em congressos; artigos científicos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Execução do projeto conforme cronograma proposto.



Atividade - Projeto de Extensão - Alongue-se

Data Início da atividade 03/03/2014 Data Fim da atividade 19/12/2014

Descrição/Justificativa
A ação oferece um programa de atividades físicas baseado na prática do alongamento, sendo
realizados alongamentos estáticos, balísticos e facilitadores de propriocepção neuromuscular, com
o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas regulares e a aquisição de uma melhor saúde
e qualidade de vida, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente de trabalho. A atividade se
torna importante para conscientização corporal como também para a prevenção de lesões e outros
agravos à saúde.

Objetivos
Oferecer um programa de cuidados à saúde baseado em atividades de alongamento muscular e
flexibilidade articular.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
As atividades são oferecidas dois dias por semana, no espaço do Campus Baixada Santista da
UNIFESP, aberto para toda a Comunidade e articula-se com as ações do Programa Quiosque da
Saúde.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Aumento da oferta de atividades de cuidado à saúde com acesso público e irrestrito; visibilidade
do PET e da Instituição.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Questionários para satisfação dos participantes; avaliações periódicas (flexibilidade e qualidade de
vida); reuniões da Equipe de execução da ação.



Atividade - Participação no Programa de Educação
Tutorial (PET): Impactos na formação acadêmica

Data Início da atividade 07/04/2014 Data Fim da atividade 19/12/2014

Descrição/Justificativa
Hipótese inicial concebida pelo aluno Wladimir Reis Barbosa, pretende investigar os principais
efeitos/impactos da participação no PET no provesso de formação acadêmica dos Egressos do
Curso de Educação Física da UNIFESP. O projeto encontra-se em elaboração e será orientado
pelo Prof. Dr. Sionaldo Eduardo Ferreira.

Objetivos
Analisar a importância do Programa de Educação Tutorial (PET) para a formação acadêmica a
partir da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Entrevistas e questionários com alunos egressos do PET Educação Física, acompanhamento dos
alunos atuais e comparação com egressos e alunos não participantes do PET.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Avaliar os efeitos/impactos da presença de um Grupo PET na Instituição; Avaliar os
efeitos/impactos da presença de um Grupo PET no Curso; Avaliar os efeitos/impactos da
participação no Grupo PET no processo de formação acadêmica e na intervenção profissional.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Realização do projeto conforme cronograma.


