
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE IFES 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 

Planejamento Anual de Atividades – 2011 

(01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011) 

 

 

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:  

 (   ) Curso de graduação: Educação Física 

 (   ) Multi/Inter-disciplinar  

 (X) Área do Conhecimento 

 (   ) Institucional  

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

1.7. e-mail do (a)Tutor: sferreira@unifesp.br  

1.8. Titulação e área: Doutorado / Ciências da Saúde  

1.9. Data de ingresso do (a) Tutor (a) (mês/ano): 1º de outubro de 2009  

 

 

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. 



2 
 

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;  

• 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, a 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  

   

- Ampliação do grupo e integração dos novos alunos às atividades desenvolvidas: novos 

alunos foram selecionados em dezembro de 2010 para compor no grupo e estes devem 

passar por um período de adaptação em relação às atividades desenvolvidas, com o 

objetivo de ampliar e consolidar o grupo; 

- Elaboração e distribuição de temas para estudo (reuniões coletivas e individuais): 

continuidade dos projetos já iniciados no período anterior e distribuição de temas para 

estudo ou oferta de ações de extensão para os novos alunos do grupo; 

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

na comunidade (revisão de literatura, reuniões coletivas e individuais); 

- Elaboração e execução de eventos esportivos para integração com a comunidade 

universitária [(1) foi realizada na forma de gincana durante a semana de recepção dos 

Alunos 2011 da UNIFESP/CBS – cerca de 500 alunos entre calouros e veteranos 

envolvidos; (2) está prevista a participação do PET Educação Física na organização do IV 

Torneio Interno da Baixada Santista – TIBS)];  

- Elaboração e execução de um evento de caráter acadêmico-cultural para divulgação das 

atividades, projetos e resultados obtidos nos diversos programas do Curso (Encontro 

acadêmico com exposição dos professores do Curso, do Campus e convidados externos); 

- Concurso Festival de Curtas 60 Segundos: divulgação e seleção de filmes com até 60 

segundos, produzido de forma amadora pela comunidade de Santos e região, incluindo-se a 

comunidade da UNIFESP/CBS;  

- Clube do Pedal: ação de extensão universitária abordando aspectos sobre manutenção 

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

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

cultura, ecologia e urbanização associados ao ciclismo. 

- Clube da Caminhada: ação de extensão universitária abordando aspectos sobre cuidados 

gerais à saúde, avaliação geral e acompanhamento de grupos para realização de atividades 

de alongamento, fortalecimento, caminhada e corrida. 

 

- Projetos individuais 

 

Iniciação Científica 

Álvaro Carlos de Souza Mendes dos Santos 

AUTOMEDICAÇÃO E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP. 

Objetivo: verificar o padrão de uso de medicamentos em uma amostra populacional na 

cidade de Santos-SP e correlacionar com o nível de prática de atividades físicas e 
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indicadores socioeconômicos. O projeto encontra-se em andamento, sendo sua previsão de 

conclusão em dezembro de 2011. Desenvolvido em parceria com a Secretaria de Esportes 

de Santos-SP. 

 

Rodrigo Bernardes Gomes 

EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA E CONSCIENTIZAÇÃO DE ESCOLARES COMO 

FATORES DE INTERVENÇÃO NA OBESIDADE E NOS DISTÚRBIOS DO SONO. 

Objetivo: Desenvolver ações que incentivem hábitos saudáveis em pais e crianças 

estudantes do ensino fundamental da cidade de Santos-SP, orientando e capacitando por 

meio de oficinas e jogos recreativo-esportivos sobre a importância da atividade física e 

qualidade do sono para o adequado crescimento e desenvolvimento infantil. O projeto 

encontra-se em andamento, sendo sua previsão de conclusão em dezembro de 2011. 

Desenvolvido em parceria com o Colégio Liceu São Paulo de Santos-SP e conta com a 

colaboração da Professora Doutora Danielle Arisa Caranti (Educação Física). 

 

Paulo Eduardo de Assis Pereira 

PERCEPÇÃO DE ESFORÇO EM DEPENDENTES DE ÁLCOOL SUBMETIDOS OU NÃO A 

SUPLEMENTAÇÃO DE AGENTES ANTIOXIDANTES. 

Objetivo: Verificar possíveis alterações na percepção de esforço em dependentes de álcool 

após a suplementação com um agente antioxidante de uso rotineiro na clínica (ácido 

ascórbico). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP, estando 

em fase de adequação do laboratório onde serão realizados os testes e com previsão de 

conclusão em dezembro de 2011. Desenvolvido em parceria com as Secretarias Municipais 

de Esporte e Saúde de Santos-SP. 

 

Guilherme dos Reis Dias 

INFLUÊNCIA DO CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS À BASE DE TAURINA E 

CAFÉINA NA CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESFORÇO EM ALTITUDE SIMULADA.  

Objetivo: Verificar as possíveis influências das bebidas energéticas à base de cafeína e 

taurina, na capacidade de realização e na percepção de esforço em condições de hipóxia 

(simulação de altitude) comparando-se com o esforço realizado ao nível do mar. O projeto 

encontra-se em elaboração, devendo ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP em maio de 2011 e conta com a colaboração da Professora Doutora Hanna Karen 

Moreira Antunes (Educação Física). 

 

Mariana Cruz Lazzarin 

EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO RESISTIDO NA PRESSÃO ARTERIAL E NOS 
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ASPECTOS PSICOBIOLÓGICOS DE IDOSOS HIPERTENSOS.  

Objetivo: Verificar a influência de quatro meses de treinamento resistido na pressão arterial 

média de repouso, pré e pós-período de treinamento físico resistido em idosos hipertensos e 

suas possíveis relações com aspectos psicobiológicos como ansiedade, humor e estresse, 

geradas por esse período de treinamento. O projeto encontra-se em elaboração, devendo 

ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP em maio de 2011 e conta com 

a colaboração da Professora Doutora Alessandra Medeiros (Educação Física). 

 

Extensão Universitária 

Francine Pereira de Carvalho 

CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E PARA OS PRIMEIROS 

SOCORROS. 

Objetivo: capacitar os participantes para a proteção da saúde, assim como de seus 

familiares, uma vez que nas oficinas oferecidas serão apresentados conteúdos referentes a 

prevenção de acidentes e para os primeiros socorros quando necessários. A maioria dos 

acidentes é passível de prevenção e por esta informação fica clara a importância de se 

trabalhar com a sociedade, intervindo de maneira educativa para que o público alvo saiba 

como agir frente a qualquer tipo de acidente. Mesmo se não for possível prevenir um 

acidente, conhecer e conseguir executar a sequência de primeiros socorros a ser prestados 

na vitima aumenta significantemente as chances da mesma sobreviver, por isso além de 

serem apresentados conteúdos de prevenção de acidentes são apresentados conteúdos de 

primeiros socorros. O projeto esta em andamento e conta com a colaboração da Professora 

Doutora Alessandra Medeiros (Educação Física). 

 

Thais Lazaneo Zirnberger 

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 

e a primeira oficina está agendada para 07/05/11, sendo prevista a realização de uma 

oficina por mês até dezembro. 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 e conta com 

a colaboração da Professora Doutora Rosilda Mendes (Eixo Trabalho em Saúde). 

 

Lyara M. Mota 

CANOAGEM E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MEIO URBANO.  
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Objetivo: Realizar atividades esportivas que estimulem a educação e conscientização 

ambiental, visando à capacitação de um grupo de crianças para atuar como agentes 

multiplicadores junto à população de Santos-SP e região, em especial junto aos seus 

familiares e vizinhança. O projeto está em andamento. A divulgação das atividades para a 

comunidade de Santos ocorrerá em maio, e no mês de junho serão realizados as inscrições 

e um ciclo de atividades. Em agosto deverá ser oferecido novo ciclo de atividades com 

término no mês de outubro. Desenvolvido em parceria com as Secretarias Municipais de 

Esporte e Meio Ambiente de Santos-SP. 

 

Luana de Oliveira Cândido 

ADOLESCENCIA 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 na fase final da elaboração com previsão de 

submissão no mês de abril de 2011. Será desenvolvido em parceria com as Secretarias 

Municipais de Esporte e Ação Social de Santos-SP e conta com a colaboração dos 

Professores Doutores Vinícius Demarchi Silva Terra (Educação Física) e Marcelo Ramon 

(Psicologia). 

 

Thaisa Nacamoto 

CLUBE DA CAMINHADA.  

Objetivo: Abordar aspectos sobre cuidados gerais à saúde, avaliação geral e 

acompanhamento de grupos para realização de atividades de alongamento, caminhada e 

corrida. O projeto está em elaboração, com previsão submissão até o mês de maio de 2011. 

Será desenvolvido em parceria com as Secretarias Municipais de Esporte, Educação, Saúde 

e Ação Social de Santos-SP, e contará com a colaboração dos demais alunos do PET-EF, 

de alunos bolsistas do Programa de Extensão Universitária Quiosque da Saúde e conta com 

a colaboração dos Professores Doutores Rogério Cruz (Educação Física) e Nara Rejane 

(Eixo Trabalho em Saúde). 

  

Extensão Universitária (projetos coletivos) 

FESTIVAL DE CURTAS EM 60 SEGUNDOS NA CIDADE DE SANTOS.  

Objetivo: Proporcionar à sociedade santista e os membros da comunidade da Universidade 

Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista uma reflexão sobre a vida no litoral, 

através de filmagens amadoras com até 60 segundos, nas quais estejam contidas 
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paisagens, sentimentos, pensamentos, pessoas ou objetos que expressem a sensação de 

morar em uma cidade como Santos, que convive com pluralidades e diferentes realidades 

sociais, culturais e econômicas, comporta o maior porto da América Latina, considerada uma 

das únicas cidades do litoral auto-sustentável que é urbanizada, rica, desenvolvida, 

tranqüila, que dispõe de uma orla com extensos jardins, ciclovias e calçadão. Desta forma o 

festival irá possibilitar que pessoas filmem em 60 segundos, o que considerem de mais 

relevante a partir do seu ponto de vista para mostrar a alguma pessoa que nunca visitou a 

cidade, podendo gerar uma maior demanda por conhecer o olhar do autor do que mesmo 

sobre seu filme, talvez uma pesquisa mais aprofundada do contexto onde foi pautado o 

enredo e até se tornar um objeto de estudo para futuros pesquisadores e curiosos que se 

interessem pela cidade de Santos e pelo modo de viver de sua população, fixa e de 

visitantes. O projeto foi aprovado no edital de Pró-Cultura Estudantil da UNIFESP e está em 

andamento com previsão de conclusão em dezembro de 2011. Desenvolvido por todos os 

alunos do PET-EF, tem o aluno Álvaro Carlos de Souza Mendes dos Santos, como 

responsável. 

 

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, é desenvolvido por todos os alunos do PET-EF, tem a aluna 

Francine Pereira como responsável e previsão de início das atividades em junho de 2011. 

 

Projetos integrados de Extensão e Pesquisa 

Renata Botelho 

LEVANTAMENTO DO RISCO PARA DOENÇA METABÓLICA: DOR CRÔNICA, ANEMIA E 

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA.  

Objetivo: realizar um levantamento como forma de oferta de avaliações, orientações e 

triagem para seleção de indivíduos com dor crônica, associada ou não à baixa concentração 

de hemoglobina (anemia), correlacionando-se como nível habitual de atividade física, 

propondo-se como segundo momento do projeto, a formação de um grupo para 

acompanhamento em um programa de treinamento, buscando melhoria na qualidade de 

vida e capacitando-os para a prática regular de exercícios físicos, com vistas à estabilização 
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ou redução dos agravos da doença. O projeto está em elaboração, com previsão de 

submissão em maio de 2011 e conta com a colaboração dos Professores Doutores Jair 

Ribeiro Chagas (Eixo Biológico) e Vânia D’Almeida (Depto de Psicobiologia/UNIFESP). 

 

Robert Wagner Silva de Souza 

BONS ARES 

Objetivo: serão realizadas avaliações espirométricas, de hábitos do estilo de vida, como 

alimentação, práticas corporais e carga tabágica, entre outros hábitos; oferecendo-se 

posteriormente um período de treinamento para avaliação dos efeitos de exercícios 

respiratórios da Yoga (pranayama). O projeto está em fase de elaboração, devendo ser 

submetido em maio de 2011. Será desenvolvido em parceria com as Secretarias Municipais 

de Esporte e Saúde, e conta com a colaboração dos Professores Doutores Vinícius 

Demarchi Silva Terra (Educação Física) e Victor Zuniga Dourado (Fisioterapia). 

 

Monitoria Acadêmica 

- Todos os alunos do grupo PET-EF: Monitoria Eixo Biológico – MAC, grupo de estudos e 

supervisão de trabalhos e atividades realizadas pelos alunos do Curso de Educação Física 

em curso no Módulo do Átomo à Célula do Eixo Biológico. 

- Guilherme dos Reis Dias: Monitor do Módulo de esportes individuais e esportes coletivos I 

e II. 

- Robert Wagner Silva de Souza: Monitor do Eixo Biológico, no módulo Do Átomo à Célula 

(MAC), desde agosto de 2009. 

- Mariana Cruz Lazzarin: Monitora do Módulo de Socorros de Urgência e Exercício Físico e 

Doenças Crônicas, desde gosto de 2009. 

- Francine Pereira: Monitora do Módulo de Socorros de Urgência e Exercício Físico e 

Doenças Crônicas, desde gosto de 2009. Monitora do Módulo de Esportes Coletivos II e 

Modulo de Estudo do Movimento Humano IV - Comportamento Motor.  

- Álvaro Carlos de Souza Mendes dos Santos: Monitor do Eixo de Trabalho em Saúde, no 

Módulo de Clínica Integrada: produção de Cuidado, desde agosto de 2009. 

- Renata Botelho: Monitora do Módulo de Esportes Coletivos I e II e Módulo de Esportes 

Individuais, desde agosto de 2010. 

 

Outras atividades: 

- Criação e atualização do blog do PET-EF: o servidor anteriormente proposto 

(blogspot.com) mostrou-se limitado para as intenções do grupo, sendo providenciado um 

novo servidor e os alunos passando por processo de capacitação para construção e 

atualização do mesmo, sendo acessado em http://peteduca.wordpress.com/  
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- Atividades complementares ao aprimoramento da comunicação (“Suco com letras”, cursos 

de línguas estrangeiras e de computação). 

- Criação e divulgação da marca, atividades e resultados do PET-EF: criação de logomarca 

caracterizando o grupo PET-EF elaborada pelos alunos e seus colaboradores, deverão ser 

realizadas em todo o período atualizações do blog, confecção de camisetas, materiais 

acadêmicos (cartilhas, artigos, jornal do PET-EF) e de informação e educação e saúde. 

 

 

 

- Representação discente: 

- Comissão de Curso e Graduação da Educação Física – Modalidade Saúde (CCGEF-

MS): O aluno Robert W. S. de Souza representa os discentes do Curso de Educação 

Física na Comissão. A reunião ordinária ocorre uma vez ao mês e possui um 

representante de cada eixo comum de ensino da Universidade e os docentes do curso 

de Educação Física, na qual são discutidos assuntos de caráter pedagógico e 

institucionais concernentes ao curso, dialogando com os demais discentes a fim de 

coletar suas sugestões e necessidades e coletivizando o andamento dos 

encaminhamentos da CCGEF-MS. 

- CLA-PET/UNIFESP: O aluno Rodrigo B. Gomes representa os demais alunos do PET-

EF no Comitê Local de Acompanhamento dos grupos PET da UNIFESP 

(CLA/PET/UNIFESP), as principais discussões ocorridas até o momento versaram 

sobre a adequação de documentos do PET, tais como planejamento e relatório de 

atividades e organização dos encontros dos grupos PET da UNIFESP, assim como da 

institucionalização do programa. Foram realizados dois encontros dos grupos PET da 

UNIFESP até o momento.  

- Centro Acadêmico Unificado e Conselho de Assuntos Estudantis: a PETiana Luana de 

Oliveira Cândido representa os discentes no CAE, que visa o atendimento das 

necessidades dos estudantes da UNIFESP, desde a graduação até a pós-graduação, 

necessidades os quais tem diversas naturezas (moradia estudantil, transporte para 

eventos fora da universidade, permanência estudantil, entre outros), e coordena a 

comissão de finanças do Centro Acadêmico Unificado, que agrega representações de 

alunos de todos os cursos da UNIFESP no Campus Baixada Santista.  
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- Empresa Júnior InterSaúde: fundada por um grupo de alunos dos diferentes cursos do 

Campus Baixada Santista, tem o aluno PETiano Rodrigo B. Gomes, como seu 

primeiro Diretor Presidente, a empresa é formada por alunos da UNIFESP, com 

orientação e supervisão de professores e caráter interdisciplinar envolvendo os cursos 

de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional. Entre os 

principais objetivos da InterSaúde, estão a inserção do graduando no mercado 

profissional, proporcionando a prática de sua formação acadêmica junto à 

comunidade; desenvolver e administrar projetos que abrangem as diversas áreas da 

saúde; realizar consultoria interdisciplinar para pequenas, médias e grandes 

empresas, do primeiro e segundo setor, com objetivo de melhorar a qualidade de vida 

dos funcionários; promover um cenário de prática da proposta de interdisciplinaridade 

prevista no projeto pedagógico do Campus Baixada Santista da UNIFESP. 

 

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) 

   

O Curso de Educação Física – Modalidade Saúde da UNIFESP, está inserido em um 

Campus de Expansão das IFES e organizado em uma concepção modular de currículo, 

prevendo o seu desenvolvimento de forma integrada com outros cursos de graduação. 

Nesta perspectiva, a criação de um grupo PET na área da Educação Física, com ênfase 

de atuação na área da Saúde e de forma integrada com outras profissões, possibilita 

avanços significativos no desenvolvimento de um modelo e práticas cotidianas nas 

relações profissionais e no atendimento às demandas da sociedade em relação ao 

profissional da Educação Física. Neste sentido, os alunos PETianos interagem com 

alunos e professores de outros cursos e eixos temáticos do saber para o desenvolvimento 

de seus projetos individuais. Ao longo de 2010 houve uma evolução importante neste 

aspecto, almejando-se que em 2011 essa integração se consolide e continue a se 

desenvolver. 

No âmbito específico das atividades do PET-EF, são desenvolvidas reuniões para 

apresentações e discussão de trabalhos científicos, dos projetos individuais e coletivos do 
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grupo; estímulo para melhora da comunicação geral pela participação em cursos de 

línguas e computação, estímulo à leitura e discussão de textos para ampliação do 

vocabulário e domínio da língua portuguesa (“Suco com Letras”), assim como de ao 

menos uma língua estrangeira. 

Está em elaboração a proposta de um encontro acadêmico para apresentação dos 

programas desenvolvidos no Curso (Monitoria, PIBIC, PIBEX e PET) e convidando os 

professores do Curso para apresentarem suas linhas de pesquisa para divulgar as 

mesmas entre os alunos do Campus, fomentando as relações acadêmicas entre o PET-

EF, o Curso de Educação Física e os demais cursos do Campus Baixada Santista da 

UNIFESP, além de palestrantes externos para agregar novas possibilidades de interação 

acadêmica com o Curso e com o PET-EF. 

No cronograma de 2011 está prevista a participação no II Encontro dos Grupos PET da 

UNIFESP (Guarulhos – 16 de abril), no SUDESTE-PET (UNIFAL – Alfenas-MG - 21 a 24 

de abril), no ENAPET (Goiânia-GO), no Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP e 

sendo disponibilizado transporte para eventos de natureza acadêmica, em especial na 

cidade de São Paulo-SP (palestras, aulas e encontros acadêmicos na UNIFESP e na 

USP, encontro grupos PET e congresso anual do CELAFISCS). 

Tela-PET: pretende a partir da projeção e debate de um filme, associar elementos de crítica 

e fundamentação para o desenvolvimento de um papel ativo dos alunos do Campus 

Baixada Santista no processo de formação acadêmica e na intervenção profissional. Ao 

longo do ano de 2010, mês a mês percebeu-se um aumento significativo do número de 

participantes, demonstrando boa aceitação e participação ativa de alunos de outros cursos 

na atividade, sendo bastante profícuos os debates, justificando e estimulando assim a 

continuidade do projeto em 2011. 

Concurso Festival de Curtas 60 Segundos: divulgação e seleção de filmes com até 60 

segundos, produzido de forma amadora pela comunidade de Santos e região, incluindo-se 

a comunidade interna da UNIFESP, com a temática “A vida e o viver em Santos-SP”; 

projeto aprovado no Edital PRAE/UNIFESP - Pró-Cultura Estudantil – R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) e previsto para início em maio de 2011. 

Desenvolvimento do projeto “Clube do Pedal”: de iniciativa do grupo, este projeto pretende 

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. Aprovado no Edital PRAE/UNIFESP - Pró-Esporte – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
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e previsto para início em junho de 2011. 

Desenvolvimento do projeto “Clube de Caminhada”: de iniciativa do grupo, este projeto terá 

um aluno responsável e a colaboração de todos os integrantes do PET-EF, para o 

desenvolvimento de avaliações, orientações e acompanhamento de grupos de pessoas, 

que serão designadas como “sócias” de um clube com livre acesso para participação. 

Será desenvolvido na orla de Santos, em parceria com o Programa Quiosque da Saúde, 

com apoio da Prefeitura Municipal de Santos e do SESC-Santos. 

Colaborações acadêmicas no Programa Quiosque da Saúde: além do desenvolvimento dos 

projetos de proposição individual ou coletiva, os alunos PETianos também colaboram 

atuando como equipe de apoio nos projetos e campanhas de saúde promovidas no âmbito 

do Programa Quiosque da Saúde [(Dia da Saúde SESC-Santos – 09/04/11 – 110 

atendimentos conforme ficha em anexo) (Projetos “Detecção de Risco Cardiovascular” e 

“Diabetes” – em andamento, colaborações pontuais na coleta de entrevistas e realização 

de atividades com os grupos atendidos nos dois projetos) (Projeto Clube da Caminhada – 

Grupo UNIFESP: avaliação, prescrição e acompanhamento do programa de exercícios 

físicos de aproximadamente 50 membros da comunidade UNIFESP/CBS – início previsto 

para maio de 2011) (Projeto “Acuidade Visual” – em elaboração, previsto para iniciar 

Agosto de 2011, objetiva o acompanhamento da acuidade visual das pessoas atendidas 

no Programa Quiosque da Saúde) (Projeto “Bons Ares” – em elaboração, previsto para 

iniciar setembro de 2011, objetiva a detecção e acompanhamento de pessoas com 

comprometimento da função respiratória)]. 

 

 

 

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) 

   

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

- 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; 

- Ampliação e consolidação dos espaços destinados as atividades universitárias; 

- 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; 
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- 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. 

 

Custeio das atividades:  O grupo tem buscado alternativas de financiamento para as atividades 

propostas, no entanto a limitação orçamentária, especialmente decorrente do não repasse de 

recursos do programa até o momento, dificulta sobremaneira o sucesso pleno das atividades, assim, 

para o adequado desenvolvimento das atividades propostas para o período, almejamos que a verba 

de custeio seja liberada conforme previsto nos editais e portarias pertinentes. 

 

 

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 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 orientação em relação ao seu envolvimento nos projetos coletivos e possibilidades de 

projetos individuais.  

O Tutor é responsável pela coordenação das reuniões 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). Além da orientação e busca 

conjunta de parceiros para a realização das atividades propostas e orientação individual, sendo 

que semanalmente ocorrem 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. 

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 
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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 ATIVID ADES DO GRUPO  

   

Janeiro:  

Estudos individuais, leitura de livro para a atividade do Suco com Letras de fevereiro e 

reuniões individuais com o Tutor. 

Reuniões coletivas para integração dos novos alunos ao grupo. 

 

Fevereiro e março: 

Reuniões coletivas para planejamento e redação dos projetos. 

Reuniões individuais: orientação dos projetos individuais e acompanhamento das atividades 

extracurriculares (metas individuais para 2011 e orientações sobre cursos de línguas 

estrangeiras e ou outras para melhorar a comunicação, computação, dança e cursos de 

redação científica, por exemplo). 

Gincana para recepção e integração dos alunos ingressantes em 2011. 

Tela-PET. 

Suco com letras. 

 

Março a junho: 

Elaboração de projetos individuais novos alunos e continuidade dos projetos individuais 

alunos antigos. 

Participação II Encontro Grupos PET da UNIFESP em Guarulhos-SP e SUDESTE-PET em 

Alfenas-MG. 

Apoio às ações do Programa Quiosque da Saúde. 

Tela-PET. 

Suco com letras. 

 

Julho: 

Atividades individuais: redação de relatório semestral de atividades desenvolvidas. 

Atividades coletivas: participação no Congresso do PIBIC-UNIFESP; avaliação do 

aproveitamento do grupo nos cursos extras. 

Participação no ENAPET em Goiânia-GO. 
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Agosto a novembro:  

Atividades individuais: continuidade do desenvolvimento dos projetos. 

Atividades coletivas: Realização da Semana Acadêmica do Curso de Educação Física; 

Colaboração na organização do IV Torneio Interno da Baixada Santista – IV TIBS; 

Realização do Concurso Festival de Curtas 60 Segundos e apoio às ações do Programa 

Quiosque da Saúde. 

Tela-PET. 

Suco com letras. 

 

Dezembro: 

Atividades individuais: redação de relatório semestral 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. 

Tela-PET. 

Suco com letras. 

 

Observação: está prevista ao longo do ano, a realização de reuniões semanais para 

revisão e discussão de literatura científica e de textos literários, assim como de outros 

assuntos pertinentes ao desenvolvimento dos projetos e reuniões individuais semanais para 

orientação e supervisão dos alunos e de suas atividades no âmbito do PET-EF. 

 

 

Santos-SP, 18 de abril de 2011. 

 

 

 

Prof. Dr. Sionaldo Eduardo Ferreira 

Tutor PET Educação Física UNIFESP 


