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ANEXO I  
 

Formulário do relatório de atividades  

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

 
ANO: 2014 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

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

1.2. Pró-Reitor responsável pelo PET na IES: Maria Angélica Pedra Minhoto 

1.3. Interlocutor do PET na IES: Marcello Almeida 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 

 

2.1. Grupo: PET - Educação Física – Universidade Federal de São Paulo 

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

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

2.4. Natureza do Grupo: Curso de graduação - Educação Física 

2.5. Nome do Tutor: Prof. Dr. Sionaldo Eduardo Ferreira 

2.6. E-mail do Tutor: sferreira@unifesp.br 

2.7. Titulação e área: Pós-Doutorado em Educação Física 

2.8. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): 06 de março de 2013 

2.9. Informações sobre os bolsistas e não bolsistas: 12 bolsistas e até 6 não bolsistas 

 

Quadro de identificação:  

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

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

cursado, conforme quadro abaixo: 

Nome dos bolsistas Ingresso na 

IES 

Ingresso no 

PET 

Período letivo 

atual 

Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

Aguieska Maciel Ribeiro 03/2011 09/2014 4º ano / 8º sem. 7,0 

Barbara Vilar Teixeira 03/2012 08/2013 3º ano / 6º sem. 8,1 

Bruna Teixeira Labella 03/2011 01/2012 4º ano / 8º sem. 7,5 

Eduardo Oliveira Borges 03/2009 01/2012 4o ano / 8º sem. 7,1 

Felipe de Ávila Morais 03/2011 01/2012 4º ano / 8º sem. 7,1 
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Nome dos bolsistas Ingresso na 

IES 

Ingresso no 

PET 

Período letivo 

atual 

Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

Caio Bastos Messias 03/2012 08/2013 3o ano / 6o sem. 7,6 

Gustavo Marques de Azevedo 03/2013 09/2014 2º ano / 4º sem 6,8 

Lucas Miom Augusto 03/2011 01/2012 4º ano / 8º sem. 7,9 

Marco Aurélio Alves 03/2013 08/2013 2º ano / 4º sem. 7,0 

Rafael Koga Amaral 03/2011 08/2013 4º ano / 8º sem. 7,5 

Raphael Barone de Andrade 03/2012 08/2014 3ºano / 6º sem. 7,8 

Wladimir Barbosa Reis 03/2011 09/2012 4o ano / 8o sem. 7,9 

Letícia Salvador Vieira 03/2011 09/2014 4ºano / 8º sem 6,2 

Jader Martins Ferreira 03/2012 07/2013 3ºano / 6ºsem 6,8 

 

b) Em caso de declínio no rendimento acadêmico do grupo e/ou de um bolsista ou não bolsista em 

particular, justifique. 

Nome dos bolsistas Coef. de Rend. Escolar 

passado 

Coef. de Rend. Escolar atual 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

 

3.1. Ensino 

Natureza da Atividade Realizada: 

Organização para continuidade dos projetos coletivos e individuais  

Tema: Reuniões coletivas e individuais.  

Cronograma de Execução da Atividade: 

Fev.  

X 

Mar.  

X 

Abr.  

X 

Mai.  

X 

Jun.  

X 

Jul.  

X 

Ago.  

X 

Set.  

X 

Out.  

X 

Nov. 

X 

Dez.  

X 

Público Alvo: 

Atividade destinada ao próprio grupo. 

Descrição da Atividade:  

As reuniões são realizadas cerca de duas vezes ao mês na sala do PET – Educação Física (PET - EF) 

localizada na unidade I da UNIFESP - BS. Tem o propósito de reunir os integrantes do PET, junto ao 

Tutor, para serem discutidas as demandas dos projetos coletivos e individuais. Entre elas as Diretorias, 

Projetos de Extensão, Iniciações Científicas, Eventos (externos e internos), entre outros. Além de troca 

de conhecimentos técnicos e pedagógicos entre os estudantes e o Tutor. 

As reuniões individuais ocorrem segundo as demandas de cada integrante do PET – Educação Física, 

bem como a necessidade de um acompanhamento mais próximo do Tutor com cada aluno. Essas 

acontecem de acordo com cronograma individual estipulado pelo aluno e Tutor.  

 

Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de participação 

dos alunos/grupo:  

Os alunos participam de forma ativa nas reuniões, distribuindo tarefas, formulando calendário das 

atividades (Ex.: IntegraPET), bem como a realização das atas de reuniões que é de responsabilidade 

dos membros da Diretoria de Avaliação. Apresentação do projeto aos novos alunos; capacitação para 

nivelamento e capacidade de intervenção. Continuidade dos projetos já implementados, atendendo a 

comunidade, ampliando a visibilidade institucional e preparando os alunos para atuação profissional 

futura.  

As reuniões individuais consistem em encontros do aluno com o Tutor, nas quais é relatado sobre seu 

desempenho no Curso, projetos e grupo, podendo levar alguma demanda pessoal ou coletiva para este 

momento. Enquanto Tutor, este deve acompanhar o aluno de perto e auxiliá-lo em questões que sejam 

necessárias, por demanda ou necessidade. 

Promotores da atividade: 

Atividade promovida pelo grupo. 

Justificativa para realização da atividade: 
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• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  

Sim. 

• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  

A necessidade de comunicação a respeito das atividades planejadas no início do ano para melhor 

execução, acompanhamento e avaliação da efetividade das mesmas; a importância da troca de ideias, 

experiências e sugestões pessoalmente; e o exercício da argumentação e discussão democrática a 

respeito dos direcionamentos planejados pelo grupo. 

Já as reuniões individuais se fazem necessárias para que se tenha um melhor e mais próximo 

acompanhamento da demanda de cada aluno e seus projetos e pesquisas. 

 

• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e experiências 

pedagógicas no curso em que o grupo está inserido?  

A grade acadêmica do Curso apresenta ausência de módulos direcionados para a temática pedagógica 

de ensino em Educação Física; alguns estudantes do Curso, ao ingressarem no PET, apresentam 

dificuldades em manipular programas de edição de texto, planilhas, imagens, etc., além de não 

compreender os procedimentos burocráticos para submissão de trabalhos em eventos, inscrição em 

editais para concorrência de bolsas junto a órgãos de fomento, etc. Assim, as reuniões são espaços de 

trocas de conhecimentos técnicos e pedagógicos entre os estudantes e o Tutor. Os encontros individuais 

aproximam-se das reuniões que os alunos terão que fazer com seus orientadores de trabalho de 

conclusão de Curso, sendo assim, esta contribui para uma melhor comunicação entre aluno e professor 

e organização de tarefas e metas a serem alcançadas. 

 

• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ 

comunidade envolvida, etc. 

Para o grupo, a troca de informações durante as reuniões não somente serve para desenvolver o 

trabalho em grupo e o conhecimento, mas também para aproximação afetiva dos integrantes; para a 

instituição e comunidade, a formação de profissionais engajados no trabalho coletivo não só corrobora 

com a proposta de formação acadêmica da universidade, como contribui positivamente para a execução 

de trabalho em nível de excelência junto à comunidade. 

Como benefício das reuniões individuais tem-se a comunicação que se dá entre ambos e também a 

maturidade que o aluno adquire, sendo que essa é levada para a vida mesmo depois de formado. 

 

Resultados esperados com a atividade: 

- Estímulo na formação acadêmico-científica e humana dos estudantes; 

- Melhora da utilização da língua portuguesa e da arguição; 

- Ampliação e reforço das relações com outros professores e com a comunidade do Curso; 

- Melhora da capacidade de leitura e compreensão de textos publicados em língua estrangeira; 
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- Assimilação dos processos burocráticos acadêmicos; 

- Exercitar a tolerância, respeito e respeitar as opiniões distintas; 

- Estímulo ao relacionamento interpessoal e do Grupo. 

 

Resultados alcançados com a atividade: 

- Os alunos melhoraram a comunicação entre o grupo; 

- Melhoraram a argumentação sobre os assuntos tratados; 

- Os alunos aprenderam a realizar buscas sistematizadas em bases de dados, a partir do correto uso 

de palavras-chave; 

- Os alunos aprenderam o que é um projeto de iniciação científica e um projeto de extensão universitária, 

como elaborar e submeter esses projetos às câmaras responsáveis; 

- Os alunos melhoraram a capacidade de escrita, incluindo a composição de documentos para 

encaminhamento de seus projetos para instâncias internas da UNIFESP e também para possíveis 

parceiros para realização dos projetos, além de melhorar o vocabulário no dia a dia de suas atividades; 

- Os alunos apresentaram melhora na capacidade de leitura e compreensão de textos publicados em 

língua estrangeira. 

Comentário geral: 

Utilize este espaço para: 

• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 

Considerando a origem dos alunos em três turmas, a grade horária do Curso e a disposição geográfica 

das duas unidades do Campus Baixada Santista, percebeu-se uma dificuldade importante para 

realização das reuniões do grupo, tendo esta dificuldade sido equacionada com o agendamento de 

atividades no período noturno. 

Em linhas gerais as atividades desenvolvidas atingiram êxito, dado que os alunos apresentaram 

evolução importante em relação à compreensão de estrutura para composição de projetos, organização 

temática e sistematização de estudos, além da melhora no uso da linguagem falada e escrita, e da 

leitura em trabalhos publicados em língua estrangeira. 

 

Natureza da Atividade Realizada: 

Curso 

Tema: Cursos de língua estrangeira. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan. X Fev. 

X 

Mar. 

X 

Abr. 

X 

Mai.  

X 

Jun.  

X 

Jul.  

X 

Ago.  

X 

Set.  

X 

Out.  

X 

Nov.  

X  

Dez. 

X 

Público Alvo: 

Atividade destinada ao próprio grupo. 
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Descrição da Atividade: 

Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de participação 

dos alunos/grupo: assistindo ou realizando pessoalmente a atividade. 

Todos os alunos são estimulados a realizar Cursos de Línguas Estrangeiras, seja em escolas de idiomas 

ou cursos online.  

Promotores da atividade: 

Atividade estimulada pelo Tutor, mas realizada em outros âmbitos. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Alguns alunos com mais conhecimento na língua que outros colaboraram nas atividades dos colegas. 

Justificativa para realização da atividade: 

• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  

Sim. 

• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  

A língua estrangeira, principalmente o Inglês é fundamental nos dias atuais, sendo de grande 

importância para a formação dos alunos. Além disso, para os alunos que estão realizando projetos de 

iniciação científica, o conhecimento de diferentes línguas aumenta as possibilidades de pesquisa e 

estudos de materiais bibliográficos. 

• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e experiências 

pedagógicas no Curso em que o grupo está inserido?  

O aprendizado de uma nova língua, seja em um curso presencial ou à distância, possibilitou aos alunos 

obterem novas experiências pedagógicas. 

• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ 

comunidade envolvida, etc. 

O aprendizado de uma nova língua possibilitou a aproximação com novas culturas. Além disso, 

contribuiu para o estudo de textos que são indicados por professores dos diferentes módulos do Curso 

de Educação Física. 

Resultados esperados com a atividade: 

- Melhora da capacidade de leitura e compreensão de textos publicados em língua estrangeira. 

Resultados alcançados com a atividade: 

- Os alunos apresentaram melhora na capacidade de leitura e compreensão de textos publicados em 

língua estrangeira que contribuiu para aumento de citações em outras línguas em trabalhos individuais, 

o que certamente os enriqueceu. 

Comentário geral: 

Utilize este espaço para: 

• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
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As diferentes grades horárias dos alunos e os diferentes níveis de compreensão da língua inglesa 

inviabilizaram a realização de um curso coletivo. Esse problema foi equacionado com a realização de 

cursos individuais. 

 

Natureza da Atividade Realizada: 

Elaboração de documento 

Tema: Elaboração do Guia do Educa 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Ago. X Set. X Out. X Nov. X Dez. X 

Público Alvo: 

Atividade desenvolvida pelo grupo para ajudar os alunos ingressantes no Curso Educação Física na 

UNIFESP em 2015. 

Descrição da Atividade: 

Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de 

participação dos alunos/grupo: assistindo ou realizando pessoalmente a atividade. 

Os integrantes do grupo elaboraram um Guia para os calouros da Educação Física UNIFESP com 

todas as informações sobre a cidade de Santos, o Curso, a universidade, moradias, projetos 

desenvolvidos na universidade, bem como auxílios e todas as informações importantes para os alunos 

ingressantes no Curso.  

Promotores da atividade: 

Atividade promovida pelo grupo. 

Justificativa para realização da atividade: 

• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  

Sim. 

• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  

O objetivo dessa atividade era estimular o senso crítico e coletivo, além da criatividade dos alunos, 

estimulando-os a pensar sobre o Curso, sobre a cidade em que residem atualmente, bem como sobre 

as informações importantes e relevantes para os novos alunos. 

• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e experiências 

pedagógicas no Curso em que o grupo está inserido?  

A realização desta atividade possibilitou o pensamento sobre o Curso, sobre as atividades e projetos 

desenvolvidos na universidade e sobre os pontos positivos e negativos de morar sem os pais. 

• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ 

comunidade envolvida, etc. 

Para os integrantes do PET a atividade trabalhou bastante o pensamento crítico e a criatividade. Para 

os calouros, certamente o material ajudará e facilitará o entendimento do Curso e da nova cidade, já 
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que a maioria dos ingressantes não é da cidade de Santos. Além disso, o guia permitirá que os alunos 

ingressantes conheçam o PET e suas ações logo no início do Curso. 

Resultados esperados com a atividade: 

Discussões e reflexões sobre as informações a respeito do Curso e da vida longe dos pais. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Acreditamos que os resultados esperados com a realização desse evento foram atingidos com êxito. 

O material elaborado ficou muito interessante. 

 

Natureza da Atividade Realizada: 

Monitoria 

Tema: Monitoria acadêmica.  

Cronograma de Execução da Atividade: 

Fev. X Mar. X Abr. X Mai. X Jun. X Ago. X Set. X Out. X Nov. X Dez. X 

Público Alvo: 

Atividade destinada à aos estudantes dos cursos de graduação da UNIFESP - BS. 

Descrição da Atividade: 

Alguns estudantes do grupo PET - EF realizaram Monitoria Acadêmica em diferentes Módulos do 

Curso, tanto Específico (Educação Física), quanto Módulos Comuns (Eixo Biológico, Eixo Trabalho 

em Saúde e Eixo Inserção Social). Nas monitoras eram realizados grupos de estudos e supervisão de 

trabalhos e atividades realizadas pelos estudantes dos cursos de graduação da UNIFESP - BS. 

Promotores da atividade: 

Atividade promovida pela IES. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Professores dos diferentes módulos do Curso. 

Justificativa para realização da atividade: 

• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  

Sim. 

• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  

O Curso de Educação Física é um dos que apresenta um maior número de reprovações nos módulos 

do Eixo Biológico, por esse motivo, pensamos em estratégias que pudessem contribuir para a melhora 

do desempenho desses estudantes. Além disso, a realização da monitoria favorece o aprendizado 

tanto dos monitores, quanto dos estudantes que estão cursando o módulo. Propicia o aprendizado de 

como organizar um módulo, sendo uma ótima ferramenta para o aprimoramento didático dos 

monitores. Por esse motivo, os integrantes do PET são estimulados a realizar monitorias.  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 

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

COORDENAÇÃO-GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 

• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e 
experiências pedagógicas no Curso em que o grupo está inserido?  

Os monitores trazem ideias de atividades práticas, enriquecendo o Curso. Além de participarem da 

elaboração de ferramentas de avaliação dos módulos, o que favorece o entendimento do que precisa 

ser aprimorado.  

• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ 

comunidade envolvida, etc. 

Alguns dos benefícios são a aproximação do estudante em determinada matéria fazendo com que 

haja um aprimoramento de determinado conteúdo, desta maneira são desenvolvidos diferentes 

métodos didáticos para a transmissão do conhecimento. Além disso, os alunos que estão cursando os 

módulos são beneficiados por contarem com a ajuda de alunos experientes durante os estudos, 

facilitando a resolução de dúvidas.  

 

Resultados esperados com a atividade: 

Para os estudantes dos Cursos:  

- Melhor desempenho nos módulos que tiveram monitores; 

Para os integrantes do PET que fizeram a monitoria: 

- Ampliação e reforço das relações com outros professores e com a comunidade; 

- Diminuição do nervosismo na hora de falar em público; 

- Aprofundamento dos conteúdos que já haviam aprendido como estudantes dos módulos; 

- Aprendizado de como organizar um módulo. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Acreditamos que todos os resultados esperados foram atingidos com êxito. 

Comentário geral: 

• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 

A maior dificuldade para a realização da monitoria é a extensa grade horária dos estudantes, que 

dificulta a participação em outro módulo como monitor, por ser difícil encontrar uma janela em sua 

própria grade horária. No entanto, após inúmeras conversas e montagem de um cronograma de 

reuniões e atendimento aos alunos em horários alternativos, foi possível efetivar as ações dos 

monitores. 

 

Natureza da Atividade Realizada: 

Conversas, debates. 

Tema: Suco com letras  
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Cronograma de Execução da Atividade: 

Fev. X Mar. X Abr. X Mai. X Jun. X Ago. X Set. X Out. X Nov. X Dez. X 

Público Alvo: 

Atividade destinada ao próprio grupo. 

Descrição da Atividade: 

A atividade consiste em um encontro mensal, onde cada integrante do PET - EF contribua para 

discussão com as impressões sobre um livro, filme, mostra de arte ou qualquer tipo de intervenção 

cultural, na qual esteja de preferência, fora das leituras acadêmicas de costume e de sua estrutura 

formal que nos é exigida e condicionada no ambiente em questão. Essa troca é feita previamente ao 

encontro por meio de resumos disponibilizados a todos no e-mail do grupo. Esse método possibilita 

uma introdução aos temas que serão abordados no encontro. 

O objetivo da atividade, além de incentivar a leitura e novas formas de construções de pensamentos 

críticos e reflexivos, melhora também a escrita dos integrantes do PET - EF e proporciona momentos 

de trocas de experiências e conhecimentos.  

Promotores da atividade: 

Atividade promovida por todo o grupo. 
Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Os próprios integrantes do PET Educação Física 
Justificativa para realização da atividade: 

• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  

Sim. 

• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  

Surgiu da necessidade de incentivar a leitura dos integrantes do PET - EF, podendo com isso 

melhorar a escrita, além de possibilitar a ampliação de conhecimentos extracurriculares. 

• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e 
experiências pedagógicas no curso em que o grupo está inserido?  

Trocas de conhecimentos e interação mais efetiva entre os integrantes, que culmina 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. 

• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ 

comunidade envolvida, etc. 

Incentivo e estímulo à cultura geral, que possibilita a aproximação de assuntos variados, ampliação do 

conhecimento e do vocabulário, como também o desenvolvimento da imaginação e criatividade. 

Resultados esperados com a atividade: 
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Espera-se que os integrantes adquiram não somente o hábito da leitura, mas também o interesse em 

outros tipos de cultura. Tenham mais facilidade no ato de escrever e que esse seja feito com 

qualidade. 

 

Resultados alcançados com a atividade: 

Acreditamos que todos os resultados esperados foram atingidos com êxito. 

Comentário geral: 

• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 

O que favorece a atividade é o fato dos temas e assuntos serem escolhidos a partir do interesse 

individual do integrante do PET servindo de estímulo para o conteúdo em questão. 

A alta demanda de atividades dentro do ambiente acadêmico, muitas vezes impossibilita a 

variabilidade das formas as quais os conteúdos serão abordados. 

 

 

3.2. Pesquisa 

Título da pesquisa/Tema de estudo: 

Efeitos da suplementação aguda de chocolate, com elevado teor de cacau, sobre as proteínas de 

adesão celular VCAM-1 e ICAM-1 após exercício agudo. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Descrição da atividade de pesquisa: 

Os voluntários comparecerão ao laboratório em quatro momentos com intervalo de uma semana entre 

cada procedimento. No primeiro dia serão dadas todas as informações relativas ao projeto tais como 

os objetivos e procedimentos a que os voluntários serão submetidos nas intervenções subsequentes. 

Ao final das explicações os voluntários tomarão ciência do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e, estando de acordo com o estudo, o assinarão. Após a assinatura, os voluntários 

realizarão o eletrocardiograma de repouso e esforço acompanhados por uma médica. No segundo dia 

os voluntários serão submetidos à avaliação da capacidade aeróbia que consistirá em teste 

ergoespirométrico de cargas crescentes até a exaustão, para determinação das seguintes variáveis: 

consumo máximo ou pico de oxigênio (VO2 máx./VO2 pico), limiar ventilatório (LV-I), frequência 

cardíaca máxima (FCMÁX), frequência cardíaca do limiar ventilatório (FCLAV-I) e frequência cardíaca 

do limiar ventilatório II (FCLAV-II). Nos dias seguintes os voluntários realizarão a sessão de exercício 

com e sem a suplementação com chocolate. O exercício consistirá em aquecimento de 5 minutos em 

esteira na intensidade 80% do Limiar ventilatório I e 60 minutos a 80% do Limiar ventilatório II. A 

suplementação consistirá em 100g. de chocolate preto rico em cacau, Lindt® 85% cacau. Os testes 
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serão realizados, em um laboratório com a temperatura e a pressão controladas juntamente ao médico 

e os profissionais de Educação Física. 

• Informe se as ações de pesquisa complementam temas tratados no âmbito do PET, 

previamente definidos no Planejamento de Atividades do Grupo, ou tratam de temas 

específicos definidos por um pesquisador. 

Essa pesquisa tratou de um tema de interesse da própria estudante (Letícia Andrade Cerrone) e do 

Tutor (Prof. Dr. Ronaldo Vagner Thomatieli dos Santos) e do colaborador Prof. Dr. Sionaldo Eduardo 

Ferreira. 

• Informe se as ações de pesquisa foram desenvolvidas no conjunto das atividades do grupo 

PET com o seu próprio Tutor ou em local e horário diferentes e com orientador específico 

externo ao grupo PET. 

Tanto as discussões sobre a pesquisa quanto a coleta dos dados foi feita em horários diferentes. 

• Em que consistiu a participação do(s) aluno(s)? 

A estudante participou da elaboração do projeto e está em processo de submissão. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Dr. Ronaldo Vagner Thomatieli dos Santos 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Centro de estudos e pesquisa em psicobiologia do exercício (CEPE). 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

• Por que tomou a iniciativa de realizar este tipo de pesquisa? 

A iniciativa da pesquisa se deu pela estudante Leticia Andrade Cerrone, que por interesse de 

publicações científicas e maior maturidade científica, começou o processo de elaboração de projeto 

de pesquisa. 

 Qual a relação da pesquisa com as demais atividades desenvolvidas pelo grupo? 

O trabalho foi discutido em diversas reuniões científicas do PET, principalmente pela questão da 

submissão à empresa de fomento, que por cautela do orientador ainda não foi enviado. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

A pesquisa espera que a intervenção e suplementação de forma aguda, diminua a expressão das 

moléculas de adesão celular VCAM-1 e ICAM-1 em indivíduos na classificação de pré-hipertensos. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

O projeto ainda está em desenvolvimento. 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: 

Aspectos de humor, ansiedade em dependentes de tabaco após sessão de exercícios físicos. 
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Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan.  

X 

Fev.  

X 

Mar.  

X 

Abr.  

X 

Mai.  

X 

Jun. 

 X 

Jul.  

X 

Ago.  

X 

Set. 

 X 

Out.  

X 

Nov. 

 X 

Dez.  

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

A relação entre os sintomas de mudanças nos padrões de humor e ansiedade podem interferir e ser um 

agravante para cessação do uso de tabaco, fazendo com os efeitos do período de abstinência se tornem 

ainda piores e o desejo de usar a droga aumente. O exercício físico vem sendo estudado como possível 

auxiliador para a manutenção ou redução de tais desconfortos. Deste modo, este estudo pretendeu avaliar 

aspectos de humor, em dependentes de tabaco após uma sessão aguda de exercícios físicos. 

• Informe se as ações de pesquisa complementam temas tratados no âmbito do PET, 

previamente definidos no Planejamento de Atividades do Grupo, ou tratam de temas específicos 

definidos por um pesquisador. 

Trata-se de um tema específico pelo próprio aluno (Eduardo Oliveira Borges) e foi previamente 

apresentada no planejamento de atividades do grupo. 

• Informe se as ações de pesquisa foram desenvolvidas no conjunto das atividades do grupo 

PET com o seu próprio Tutor ou em local e horário diferentes e com orientador especifico externo 

ao grupo PET. 

O presente projeto foi realizado em locais e horários diferentes e com o mesmo orientador do grupo PET. 

O aluno também apresentou trabalhos e discutiu seus resultados com os demais alunos do PET em alguns 

momentos. 

• Em que consistiu a participação do(s) aluno(s)? 

O aluno participou da concepção do projeto, escreveu o mesmo, realizou todas as coletas e escreveu o 

relatório. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Caso a atividade de pesquisa não seja orientada pelo Tutor, informe o nome e o vínculo 

institucional do pesquisador. 

O projeto foi orientado pelo Prof. Dr. Sionaldo Eduardo Ferreira, professor adjunto do Eixo Específico do 

Curso de Educação Física da UNIFESP. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa foi realizada na Unidade I da Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

• Por que tomou a iniciativa de realizar este tipo de pesquisa? 

Interesse do próprio aluno, o qual sugeriu esse tema. 

 Qual a relação da pesquisa com as demais atividades desenvolvidas pelo grupo?  

A presente pesquisa não apresenta relação direta com as demais atividades do grupo.  

Resultados esperados com a pesquisa: 
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Este estudo tem como hipótese que uma sessão aguda de exercício físico seja capaz de reduzir os 

sintomas de desconforto da interrupção do uso do tabaco. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Não foram encontradas diferenças significativas entre o grupo controle e experimental com relação às 

variáveis de humor, ansiedade e desejo ao uso da substância, quando comparados os dados da primeira 

e segunda sessão aguda de exercícios físicos. Porém os resultados mostram que há uma tendência no 

qual uma sessão aguda de exercício físico pode ser benéfica para a manutenção e auxilio dos sintomas 

de desconforto do período de abstinência, podendo ser uma estratégia terapêutica não medicamentosa. 

Comentário Geral: 

• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 

O fato de a pesquisa ser realizada em um curto período em que não houve possibilidade da utilização 

diária do laboratório de cineantropometria para as coletas de dados. 

 

 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: 

Efeitos do exercício físico agudo na cognição de jovens 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan. 

X 

Fev. 

X 

Mar. 

X 

Abr. 

X 

Mai.  

X 

Jun.  

X 

Jul.  

X 

Ago.  

X 

Set.  

X 

Out.  

X 

Nov.  

X 

Dez.  

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

De acordo com a literatura o exercício físico possui importante influência sobre os processos cognitivos, 

induzindo melhoras nos processos mnemônicos e executivos. Considerando que o Exercício Físico (EF) 

pode ser modulado em intensidade e volume, existe a possibilidade que os processos cognitivos também 

se alterem frente aos diferentes tipos de exercício. Objetivo: investigar os efeitos do exercício aeróbio e 

anaeróbio sobre os processos cognitivos.  

• Informe se as ações de pesquisa complementam temas tratados no âmbito do PET, previamente 

definidos no Planejamento de Atividades do Grupo, ou tratam de temas específicos definidos por 

um pesquisador. 

Trata-se de um tema específico definido pelo próprio aluno (Lucas Miom Augusto) e foi previamente 

apresentada no Planejamento de Atividades do Grupo.  

• Informe se as ações de pesquisa foram desenvolvidas no conjunto das atividades do grupo PET 

com o seu próprio Tutor ou em local e horário diferentes e com orientador especifico externo ao 

grupo PET. 
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O presente projeto foi realizado em locais e horários diferentes e com orientador específico externo ao 

grupo PET (Profa. Dra. Hanna Karen Moreira Antunes). No entanto, o aluno apresentou trabalhos e discutiu 

seus resultados com os demais alunos do PET no momento das reuniões científicas.  

• Em que consistiu a participação do(s) aluno(s)? 

O aluno participou da concepção do projeto; escreveu o mesmo e enviou ao Comitê de Ética da 

Universidade, juntamente com a Professora Orientadora; e está realizando todas as coletas. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

O projeto foi orientado pela Profa. Dra. Hanna Karen Moreira Antunes, professora adjunto do Eixo 

Específico do Curso de Educação Física da UNIFESP. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa está sendo realizada em parceria com o Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício- 

CEPE. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

• Por que tomou a iniciativa de realizar este tipo de pesquisa? 

Interesse do próprio aluno, o qual sugeriu esse tema. 

Qual a relação da pesquisa com as demais atividades desenvolvidas pelo grupo?  

A presente pesquisa não apresenta relação direta com as demais atividades do grupo. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

O presente estudo tem como hipótese que o exercício aeróbio induz melhoras nos aspectos da memória 

de curta duração e executiva e o EF anaeróbio apresenta progresso na memória de longa duração. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

A pesquisa encontra-se em fase de coleta de dados. 

Comentário Geral: 

• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 

O fato de o Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício- CEPE localizar-se em São Paulo consiste na 

maior dificuldade e ainda conquistar a fidelidade dos voluntários. 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: 

A influência do tempo de prática da capoeira no processo de tomada de decisão 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan.  Fev.  Mar. Abr.  

 

Mai.  

 

Jun.  

X 

Jul.  

X 

Ago.  

X 

Set.  

X 

Out.  

X 

Nov.  

X 

Dez.  

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 
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O jogo da Capoeira representa uma atividade com uma alta exigência física e cognitiva, no entanto, ainda 

não é conhecido quais processos cognitivos estão diretamente envolvidos com o jogo e nem como o tempo 

de prática interfere nestas variáveis. Neste sentido, conhecer o papel da cognição na Capoeira pode 

auxiliar no estabelecimento de melhores metodologias de ensino bem como no uso desta modalidade como 

terapêutica para pessoas que possuam algum tipo de queixa cognitiva. 

• Informe se as ações de pesquisa complementam temas tratados no âmbito do PET, previamente 

definidos no Planejamento de Atividades do Grupo, ou tratam de temas específicos definidos por 

um pesquisador. 

Trata-se de um tema específico definido pela própria aluna (Barbara Vilar Teixeira) e foi previamente 
apresentada no Planejamento de Atividades do Grupo. 

• Informe se as ações de pesquisa foram desenvolvidas no conjunto das atividades do grupo PET 

com o seu próprio Tutor ou em local e horário diferentes e com orientador especifico externo ao 

grupo PET. 

O presente projeto foi realizado em locais e horários diferentes e com orientador específico externo ao 
grupo PET (Profa. Dra. Hanna Karen Moreira Antunes). 

 

• Em que consistiu a participação do(s) aluno(s)? 

O processo encontra-se em fase de construção, porém se faz importante ressaltar que a aluna participa 

ativamente da concepção do projeto, com o auxílio da professora orientadora; pesquisou temas 

relacionados em diferentes bases de dados. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

O projeto é orientado pela Profa. Dra. Hanna Karen Moreira Antunes, professora adjunto do Eixo Específico 

do Curso de Educação Física da UNIFESP. 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa está sendo realizada em parceria com o Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício- 

CEPE. 

 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Na justificativa, responda às seguintes perguntas:  

• Por que tomou a iniciativa de realizar este tipo de pesquisa? 

Interesse da própria aluna, o qual sugeriu esse tema.. 

 Qual a relação da pesquisa com as demais atividades desenvolvidas pelo grupo?  
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A presente pesquisa não apresenta relação direta com as demais atividades do grupo. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Neste estudo testaremos a hipótese de que capoeiristas mais experientes apresentam aspectos cognitivos 

relacionados com tomada de decisão, atenção e memória mais eficientes do que capoeiristas menos 

experientes e por este motivo conseguem apresentar um desempenho melhor durante o jogo. Além disso, 

acreditamos que capoeiristas mais experientes são menos impulsivos e ansiosos que os menos 

experientes, o que contribuiria com o melhor desempenho deste grupo. 

 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

A pesquisa encontra-se em fase de redação do projeto. 

Comentário Geral: 

• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 

O fato de o Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício- CEPE localizar-se em São Paulo consiste na 

maior dificuldade e ainda recrutar os voluntários. 

 

 

3.3. Extensão 

Natureza da atividade realizada: Projeto de extensão 

Tema: Medidas e Avaliações em Educação Física e Saúde 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan.  Fev.  Mar.  Abr.  

X 

Mai. 

X  

Jun. 

X 

Jul. 

X  

Ago. 

X 

Set.  

X 

Out.  

X 

Nov.  

X 

Dez.  

X 

Público Alvo: 

Comunidade acadêmica e externa. 

Especifique o local de realização e o público, estimando a quantidade, a faixa etária e o 

gênero.  

As atividades estão sendo realizadas no Clube Saldanha da Gama (Av. Alm. Saldanha da Gama, 

44/63 - Ponta da Praia, Santos – SP). Participaram do projeto, discentes, pós-graduandos, 

funcionários da UNIFESP, indivíduos que fazem parte do projeto Clube da Corrida, de 18 a 45 anos 

dos gêneros masculino e feminino. 

Descrição da Atividade: 

O projeto oferece um curso de capacitação em medidas e avaliações antropométricas para todos os 

graduandos da universidade, procurando proporcionar uma maior vivencia prática e aplicação no dia 
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a dia da profissão. Além de oferecer um plantão semanal de uma hora, das 18h00 às 19h00 todas as 

terças-feiras no Clube Saldanha da Gama, para que possa realizar a prática de diferentes testes em 

voluntários advindos da própria universidade ou do projeto de extensão Clube da Corrida. 

Promotores da atividade: 

Atividade promovida pelo grupo PET. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Clube da Corrida. 

Justificativa para realização da atividade: 

• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  

Carência dos discentes do curso de Educação Física em especial, com a vivência prática, noções de 

aplicabilidade na profissão com o tema abordado pelo projeto; necessidade de avaliações para os 

integrantes do Clube da Corrida, consequentemente uma melhor prescrição e controle dos instrutores 

do projeto. 

• Quais os benefícios da atividade para o grupo, quanto aos aspectos acadêmicos, culturais 

e sociais? 

A realização deste projeto tem sido muito importante em todos os aspectos para os alunos. Do ponto 

de vista acadêmico, os alunos têm apreendido a programar atividades, seminários, organizar 

materiais, aplicar atividades, avaliá-las e realizar adaptações ou alterações quando necessário. Além 

da construção de um banco de dados dos voluntários durante as avaliações. 

Resultados esperados: 

- Reforço na formação acadêmica e profissional dos estudantes. 

- Quantitativamente esperasse atingir, o maior número de estudantes a fazer parte das avaliações e 

da capacitação, instigando a gana por adquirir maior conhecimento e um pensamento crítico. 

- Qualitativamente espera-se que a partir da formação de grupos de avaliações se construa uma 

importante vivência prática, dissemine, embase o pensamento reflexivo e a aplicabilidade do 

conhecimento ganho no cotidiano da profissão em diferentes situações. 

Resultados alcançados: 

As oficinas têm sido muito bem avaliadas tanto pelos indivíduos que realizam e participam das 

avaliações. Os alunos que realizam as coletas de dados e a construção do banco de dados mostram 

um amadurecimento acadêmico.  

Comentário Geral: 

• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade 

extensionista; 

A falta de horário na grade curricular dos graduandos da UNIFESP- BS e o grande número de 

atividades do Curso, fazem com que muitos interessados não possam participar dos seminários e 

avaliações.  
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Natureza da atividade realizada: Projeto de Extensão 

Tema: Clube da Corrida  

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan. Fev. 

X  

Mar. 

X 

Abr. 

X  

Mai. 

X  

Jun. 

X 

Jul. 

X 

Ago.  

X 

Set.  

X  

Out.  

X 

Nov.  

X 

Dez.  

X 

Público Alvo: 

Informe se a atividade foi destinada à comunidade acadêmica ou à comunidade externa.   

Comunidade acadêmica e externa. 

Especifique o local de realização e o público, estimando a quantidade, a faixa etária e o 

gênero.  

Unidade Silva Jardim, Clube Saldanha da Gama e Orla de Santos. Público com variação etária entre 

18 e 50 anos, entre homens e mulheres, gerando um público com média de 10 pessoas. 

Descrição da Atividade: 

Projeto destinado à orientação da prática de exercícios funcionais com o intuito do fortalecimento de 

grandes grupos musculares e também da prática de corrida dos mais diversos gêneros. Para tal, o 

projeto destina-se a buscar melhoras de parâmetros como qualidade de vida, saúde, sociabilização e 

desempenho, dentro dos objetivos de cada aluno. Projeto ocorre em quatro horários, divididos em dois 

dias: quartas e quintas-feiras, das 07:00 às 08:30 e das 19:00 às 20:30. 

Promotores da atividade: 

Este projeto é promovido pelo grupo PET – Educação Física. 

Justificativa realização da atividade: 

• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  

Interesse do estudante responsável pelo projeto sobre a necessidade de maior orientação para um 

púbico com intenção de praticar corrida. 

• Quais os benefícios da atividade para o grupo, quanto aos aspectos acadêmicos, culturais 

e sociais? 

Além dos conhecidos benefícios decorrentes da prática de atividade física, o clube traz em suas 

intervenções benefícios sobre a qualidade de vida, a socialização e a autoestima de seus participantes. 

Estimula-se também uma maior consciência corporal de seus limites e capacidades. 

Resultados esperados: 

Reforço na formação acadêmica dos estudantes. 

-Quantitativamente espera-se atingir o maior número de praticantes tanto da comunidade acadêmica, 

como da comunidade externa. 
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-Qualitativamente espera-se melhora dos resultados em questionários que averíguam a percepção 

subjetiva do praticante sobre sua qualidade de vida, sociabilização, autoestima, saúde e desempenho 

desportivo. 

Resultados alcançados: 

O público participante tem sido assíduo e respondido bem aos programas de exercícios utilizados. 

Aumento do número de interessados em atuar e participar no projeto. 

Comentário Geral: 

• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade 

extensionista; 

Trata-se de um projeto novo e que por sua vez necessita de maior divulgação, porém possui uma 

metodologia de trabalho sólida que permite bons resultados dentre os praticantes.  

 

Natureza da atividade realizada: Projeto de extensão. 

Tema: Alongue-se! 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan. 

 X 

Fev. 

 X 

Mar. 

 X 

Abr. 

X  

Mai. 

X  

Jun. 

X  

Jul. 

 X 

Ago.  

X 

Set. 

X  

Out. 

X  

Nov.  

X 

Dez.  

X 

Público Alvo: 

A ação está sendo realizada para comunidade acadêmica e externa, principalmente funcionários 

terceirizados.  

Especifique o local de realização e o público, estimando a quantidade, a faixa etária e o 

gênero.  

As atividades estão sendo realizadas na unidade central da UNIFESP – BS. Participam do projeto 

cerca de 20 pessoas de ambos os gêneros, na faixa etária de 25 a 40 anos, sendo em sua maioria 

funcionários terceirizados da Universidade. 

Descrição da Atividade: 

A ação consiste em diversos tipos de alongamentos (estáticos, balísticos ou 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. Bem como a aproximação dos alunos com este público, podendo com 

isso atender melhor suas demandas. 

Promotores da atividade: 

Esse projeto é promovido pelo grupo PET e bolsistas extensionistas. 
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Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Todos os integrantes do grupo PET. 

Justificativa realização da atividade: 

• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  

Percebeu-se a falta de iniciativas que incentivassem a prática de atividade física, tanto entre os alunos 

como, principalmente, entre os colaboradores, além da necessidade intrínseca da mesma para o 

desempenho das mais diversas funções no campo de trabalho que podem causar encurtamento 

muscular, dores e lesões por esforço repetitivo (LER). 

• Quais os benefícios da atividade para o grupo, quanto aos aspectos acadêmicos, culturais 

e sociais? 

O oferecimento da atividade para a comunidade acadêmica proporciona a vivência e a aprendizagem 

prática, possibilitando a aplicação dos diversos conhecimentos tanto sobre o eixo Biológico como 

sobre os eixos específicos da Educação Física. O oferecimento da atividade possibilita a ampliação 

de uma visão teórica para uma visão mais prática, possibilitando também a abertura para o 

aprendizado de trabalho em grupo e com grupos, o que, com certeza é muito válido posteriormente 

no mercado profissional. 

Resultados esperados: 

Aumento da oferta de atividades de cuidado à saúde com acesso público e irrestrito; visibilidade do 

PET e da Instituição. 

Resultados alcançados: 

Os beneficiados demonstram melhoras coordenativas e de flexibilidade e os graduandos adquirem 

maior facilidade de comunicação em público e de trabalho em grupos. 

Comentário Geral: 

• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade 

extensionista; 

- O horário do projeto (7h00) interfere na adesão da prática da atividade por alunos, abrangendo um 

número maior de funcionários terceirizados; 

- O número de alunos que promovem o projeto é pequeno fazendo com que o rodízio entre eles seja 

impossibilitado; 

- A falta de acesso aos materiais antes do responsável pela sala chegar, às vezes, impossibilita a 

prática do trabalho com materiais que poderiam contribuir para uma melhora na atividade. 

• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
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O objetivo é conseguir ampliar o projeto primeiramente para outros horários, podendo assim 

contemplar outros turnos e posteriormente para outras unidades da UNIFESP–BS, podendo também 

ser ampliado ao Quiosque da Saúde, para abranger outras populações. 

 

 

Natureza da atividade realizada: Oficinas 

Tema: IntegraPET 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan. Fev.  Mar. 

x  

Abr. 

X  

Mai.  

X 

Jun. 

 X 

Jul.  

X  

Ago. 

 X 

Set. 

X  

Out.  

X 

Nov. 

 X 

Dez.  

X  

Público Alvo: 

Essa atividade foi destinada à comunidade acadêmica. 

Especifique o local de realização e o público, estimando a quantidade, a faixa etária e o 

gênero.  

As oficinas foram ministradas na unidade central da UNIFESP-BS, com participação média de 20 

pessoas por oficina, de ambos os gêneros e faixa etária de 18 a 30 anos. 

Descrição da Atividade: 

O IntegraPET é um encontro mensal aberto à comunidade acadêmica, que consiste em oficinas de 

atividades teórico-práticas no âmbito da Educação Física. Cada evento é de responsabilidade de um 

integrante do PET, que escolhe o tema da atividade, de acordo com conhecimento prévio ou área de 

interesse. O ministrante pode ser o próprio estudante ou um convidado. 

Promotores da atividade: 

As atividades foram promovidas pelo grupo PET - EF. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Pessoas convidadas a ministrar as oficinas. 

Justificativa realização da atividade: 

• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  

O TelaPET foi substituído pelo IntegraPET devido a um grande número de filmes exibidos 

semanalmente por outros grupos da universidade e por sua baixa adesão. Sendo assim, foi pensado 

um projeto no qual pudéssemos nos aproximar mais da área de atuação, bem como a experiência de 

montar e ministrar uma "aula”, com possibilidade de uma maior integração entre os cursos, adesão 

pelo conteúdo e enfoque diferenciado, e trazendo maior visibilidade ao PET - EF. 

Quais os benefícios da atividade para o grupo, quanto aos aspectos acadêmicos, culturais e 

sociais? 

Benefícios acadêmicos: Incentivo a pesquisa sobre o tema, postura profissional, iniciação a docência. 
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Benefícios culturais: enfoque em atividades da cultura do movimento, atividade lúdicas. 

Benefícios Sociais: ambiente propício para interação entre integrantes do PET e toda a comunidade 

acadêmica. 

Resultados esperados: 

- Disseminação de cultura através de oficinas;  

- Integração entre os estudantes; 

- Aproximação de estudantes de outros cursos a temáticas do Curso de Educação Física. 

Resultados alcançados: 

Frente a substituição do TelaPET pelo IntegraPET, foi discrepante a adesão nas atividades, com 

resultados positivos mais do que o esperado, perante nossas expectativas. 

 

Natureza da atividade realizada: Oficinas 

Tema: Clube do Pedal. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan. Fev.  Mar.  Abr. 

X 

Mai. 

 X 

Jun.  

X 

Jul. 

x  

Ago.  

X  

Set. 

 X 

Out. 

X  

Nov.  

X 

Dez.  

Público Alvo: 

Atividade destinada à comunidade acadêmica e externa. 

Especifique o local de realização e o público, estimando a quantidade, a faixa etária e o 

gênero.  

As atividades foram realizadas no Emissário Submarino, localizado na Orla de Santos. Em cada oficina 

participaram cerca de 15 pessoas, de ambos os gêneros e das mais variadas faixas etárias. 

Descrição da Atividade: 

O clube do pedal trouxe a proposta da realização de oficinas regulares para a população de Santos 

com tema principal o ciclismo. O objetivo dos encontros foi, e continua sendo, trabalhar questões que 

estão em volta da bicicleta como, fisiologia do ciclismo, biomecânica do ciclismo, hábitos saudáveis, 

motivação no ciclismo, ecologia e ciclismo, primeiros socorros no ciclismo, dentre outros.  

Os alunos extensionistas participam de tudo, desde a elaboração até a realização das atividades, 

sempre sob supervisão do Tutor. 

Promotores da atividade: 

Atividade promovida pelo grupo PET-EF. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

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

Para algumas atividades, outros docentes têm sido convidados a participar das oficinas. 

Justificativa realização da atividade: 

• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
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Santos é uma cidade plana e repleta de ciclovias, por esse motivo, a bicicleta constitui o principal meio 

de transporte na região. No entanto, muitos indivíduos utilizam de forma errada, o que pode prejudicar 

a saúde e segurança de todos. Logo, discutindo temas importantes a serem abordados nos diferentes 

projetos, durante as reuniões coletivas do PET-EF, surgiu a ideia de realizar o Clube do Pedal. 

• Quais os benefícios da atividade para o grupo, quanto aos aspectos acadêmicos, culturais 

e sociais? 

Os estudantes têm participado de tudo, organização e realização das atividades. Além disso, têm 

discutido formas de intervenção e abordagem da população, formas de divulgação de convite para 

participação nas atividades, bem como administração dos recursos obtidos por meio da Pró-Reitoria 

de Assuntos Estudantis para a realização deste projeto. 

Resultados esperados: 

Reforço na formação acadêmica e humana dos estudantes. 

Resultados alcançados: 

As oficinas têm sido bastante interessantes e construtivas. Para a realização de algumas delas, foram 

convidados atletas de diferentes modalidades do ciclismo para apresentar um pouco mais sobre as 

possibilidades da bicicleta e os cuidados básicos de manutenção. 

Comentário Geral: 

• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade 

extensionista; 

A principal dificuldade, sem dúvida é na divulgação das atividades e, consequentemente a formação 

de um grupo de participantes assíduos. A imprensa da UNIFESP está nos auxiliando nesse sentido, 

no entanto, apesar de os funcionários do setor de imprensa da UNIFESP sempre realizarem a 

divulgação das nossas atividades nos meios de comunicação, algumas vezes os meios de 

comunicação não efetuam a divulgação, o que faz com que tenhamos número pequeno de 

participantes.  

 

4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

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

de modo que as informações traduzam a compreensão de todos. 

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

pelo(a) Tutor(a)? 

( X ) Integralmente 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não foi cumprida 
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Justifique: O Tutor sempre esteve presente nas atividades coletivas e disponibilizou dois períodos por semana 

para a realização das reuniões para orientação individual, além do período para reuniões coletivas, 

ultrapassando assim as horas mínimas exigidas. 

 

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

alunos bolsistas e não bolsistas? 

( X ) Integralmente 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não foi cumprida 

Justifique: Ainda que o Curso de Educação Física da UNIFESP seja integral, os integrantes do PET somaram 

esforços e dedicação para cumprimento integral das atividades curriculares do Curso e as propostas no 

âmbito do PET. As reuniões coletivas, assim como o IntegraPET e o Suco com Letras foram realizadas no 

período noturno para possibilitar a participação de todos. 

 

4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

( X ) Integralmente 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não foram realizadas 

Justifique: Apesar de algumas dificuldades encontradas na execução de alguns projetos, todos foram 

realizados de forma satisfatória.  

 

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

das atividades acadêmicas do grupo: 

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

Justifique: O campus Baixada Santista da UNIFESP apresenta limitações de estrutura física importantes. 

Mesmo disponibilizando de espaço próprio cedido em 2013, o PET Educação Física ainda encontra 

dificuldade de utilização do mesmo devido às restrições estruturais de permanência no local, bem como de 

locais adequados para a oferta de atividades físicas e culturais. 

 

4.5. Informe sobre a interação do grupo com o projeto pedagógico do Curso de graduação ao qual 

está vinculado: 

(  ) Efetiva   ( X ) Parcial   (  ) Não houve interação 
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Justifique: Tem sido possível realizar uma integração, pelo menos parcial do Grupo PET - EF com o projeto 

pedagógico do Curso de Educação Física por meio das monitorias e alguns projetos desenvolvidos pelo PET 

- EF, grupos de estudo e outras palestras oferecidas no decorrer do ano. Esperamos no próximo ano aumentar 

essa interação realizando atividades diretamente direcionadas a esse objetivo. Para isso, já estamos 

trabalhando na composição de novos projetos.  

 

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

do PET: 

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

Justifique: Por vezes, dúvidas apresentadas pelos tutores requerem muito tempo para serem respondidas, 

pois devem ser encaminhadas à SESu, via interlocutor. Atraso no pagamento de bolsas e não liberação de 

recursos para custeio do grupo dificultam a realização de diversas atividades. 

 

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

acompanhamento e orientação do grupo: 

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

Justifique: O CLAA tem desempenhado um papel importante na proposição e acompanhamento das 

atividades cotidianas dos Grupos PET da UNIFESP. Entretanto, ainda há necessidade de apoiar melhor as 

ações conjuntas feitas pelos grupos PET – UNIFESP, desde viagem a eventos (Sudeste PET e ENAPET) até 

promoção e viabilização de suporte para execução de atividades. Reconhecemos os esforços e avanços, mas 

a Institucionalização do PET na UNIFESP ainda não ocorreu de forma plena, configurando-se assim um 

importante papel do CLAA neste processo. 

 

5. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 

5.1. Dirigidas ao Grupo (Tutor e Alunos) 

 

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

desenvolvidas pelo grupo PET, que caracterizem indicadores da indissociabilidade ensino, pesquisa 

e extensão.  

a) Projeto de extensão “Medidas e Avaliações em Educação Física e Saúde”. O projeto oferece um 

curso de capacitação em medidas e avaliações antropométricas para os discentes do Curso, 

procurando proporcionar uma maior vivencia prática e aplicação no dia a dia da profissão, além 

da oferta de avaliações físicas e antropométricas e a criação de um banco de dados para 

produção de estudos futuros. 
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b) Monitoria e oficinas de Socorros de Urgência: Este projeto integra ações do PET-EF com o grupo de 

estudantes que realiza a monitoria acadêmica no Curso e propõe a realização de oficinas para 

capacitação da comunidade em relação aos principais cuidados e recursos a serem utilizados para 

evitar acidentes e intervenção imediata nos casos de sua ocorrência. Houve colaboração de estudantes 

do Curso (não integrantes do PET) para execução deste projeto. 

c) Projeto de extensão: “Clube do Pedal”. O clube do pedal trouxe a proposta da realização de 

oficinas regulares para a população de Santos com tema principal o ciclismo. A partir das oficinas, 

foi produzido trabalho de conclusão de curso “Aspectos motivacionais associados ao uso da 

bicicleta como meio de transporte” por uma integrante do PET – EF.  

 

5.2. Dirigidas ao Tutor  

 

5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/ científicas mais relevantes que realizou/ participou no 

ano. (Congressos, publicações, pesquisas, etc) 

 

Atividades Administrativas e Acadêmicas: 

- Representação do Curso de Educação Física na Câmara de Extensão do Campus Baixada 

Santista. 

 

Participação em Eventos: 

- Simpósio Acadêmico da UNIFESP 

- IntraPET UNIFESP - Encontro dos Grupos PET da UNIFESP 

 

Artigos publicados / Aceitos para publicação 

1 - FERREIRA, S. E.; MEDEIROS, A.; Santos, A.C.S.M. Automedicação e nível de atividade física. 

Lecturas Educación Física y Deportes (Buenos Aires), v. 19, p. 1, 2014. 

 

2 - CASANOVA, P.; FERREIRA, S. E. Impacto de um programa de atividades físicas nos cuidados 

à saúde de mulheres idosas. Lecturas Educación Física y Deportes (Buenos Aires), v. 194, p. 1, 

2014. 

 

3 - Paulino, H.; Aguiar, R. E. M.; Teixeira, C. L. S.; SANTOS, G. M.; FERREIRA, S. E.; Pauli, J. R.; 

Colantonio, E.; MEDEIROS, A.; Gomes, R. J. Efeitos do treinamento concorrente sobre aspectos 

bioquímicos, antropométricos, funcionais e hemodinâmicos de mulheres diabéticas do Tipo 2. RBM. 

Revista Brasileira de Medicina (Rio de Janeiro), 2014. 
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2 - FERREIRA, S. E.; SANTOS, A. K. M.; OKANO, A. H.; GONCALVES, B. S. B.; ARAUJO, J. F. 

Efeitos agudos do exercício físico no tratamento da dependência química. Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte, 2014. 

 

 

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

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

Tutorial.  

a) Todas as atividades são decididas de forma coletiva e dialogada. Os alunos participam das decisões, não 

apenas como estratégia de responsabilização, mas no sentido de envolver todos no processo decisório. 

b)  A proposição dos projetos individuais é feita sempre segundo interesse dos próprios estudantes. São 

dadas ideias, direções, mas a decisão do tema, principalmente com relação aos projetos de pesquisa, é feita 

sempre pelo aluno. O aluno realiza toda a concepção do projeto, sempre com supervisão do Tutor e indicação 

de um Orientador ou Co-Orientador, nos casos em que temas específicos são abordados.  

c) Disponibilidade presencial e não presencial (telefone, redes sociais e correio eletrônico) para discussão de 

assuntos relacionados às atividades desenvolvidas no âmbito do PET-EF e do Curso, assim como quando 

solicitado, incluindo assuntos de ordem pessoal. 

 

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

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

Curso de graduação ao qual está vinculado. 

a) Ampliação e diversificação da oferta de atividades extracurriculares para alunos dos diversos cursos de 

graduação da UNIFESP Baixada Santista; 

b) Dedicação à orientação dos estudantes e outros envolvidos nas atividades do Grupo; 

c) Articulação de estudantes, docentes e demais servidores para realização das atividades propostas. Os 

estudantes se motivam, interagem, geram demandas e buscam soluções, interagindo naturalmente com o 

cotidiano administrativo e executivo da Universidade. 

 

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

Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que tenham sido originalmente construídos no PET e que 

foram incorporados à sua prática docente junto aos demais alunos da graduação.  

a)  Procedimentos para seleção de alunos para atividades de iniciação científica e de extensão universitária, 

adotando procedimentos semelhantes aos do PET (edital, divulgação e avaliação); 

b) Ampliação de parcerias com outros professores, para realização de diferentes projetos; 

c) Tomadas de decisão dialogadas, projetos e atividades pactuadas após conversa com todos os envolvidos. 

 

5.3. Dirigida ao conjunto dos Alunos do PET 
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Aguieska Maciel Ribeiro 

REIS, W.B., FERREIRA, S.E., LABELLA, B.T., AUGUSTO, L.M., MORAIS, F.A., TEIXEIRA, B.V., MESSIAS, 

C.B., FERREIRA, J.M., SOUTO, M.A.A., AMARAL, R.K., RIBEIRO, A.M., AZEVEDO, G.M., VIEIRA, L.S., 

KUBOTA, M.C., ANDRADE, R.B. “Ações de cuidado em saúde do PET – Educação Física”. I Simpósio 

de Atividade Física e Saúde da Região Sudeste – UNESP, Rio Claro – SP, novembro/2014. 
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J.M., FERREIRA, L.F., SOUTO, M.A.A., AMARAL, R.K., REIS, W.B., AUGUSTO,L.M., FERREIRA, S.E. 

“Programa de Educação Tutorial do curso de Educação Física – PET-EF”. I Congresso de Educação 

Tutorial – PET, UNIFESP – SP, agosto/2014; 

LABELLA, B.T., GONZE, B.B., TEIXEIRA, B.V., MESSIAS, C.B., BORGES, E.O., MORAIS, F.A., FERREIRA, 

J.M., FERREIRA, L.F., SOUTO, M.A.A., AMARAL, R.K., REIS, W.B., AUGUSTO,L.M., FERREIRA, S.E. 

“Proposta de organização interna do grupo PET Educação Física da UNIFESP”. I Congresso de 

Educação Tutorial – PET, UNIFESP – SP, agosto/2014; 

LABELLA, B.T., GONZE, B.B., TEIXEIRA, B.V., MESSIAS, C.B., BORGES, E.O., MORAIS, F.A., FERREIRA, 

J.M., FERREIRA, L.F., SOUTO, M.A.A., AMARAL, R.K., REIS, W.B., AUGUSTO,L.M., FERREIRA, S.E. 

“Ações de cuidado em saúde do PET – Educação Física”. I Congresso de Educação Tutorial – PET, 

UNIFESP – SP, agosto/2014. 

 

Barbara Vilar Teixeira 
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L.A., FERREIRA, L.F., AUGUSTO, L.M., SOUTO, M.A.A. “IntegraPET”. XIV Sudeste PET, UFRRJ – RJ, 

abril/2014; 

Ministrou a oficina “Capoeira Angola” no evento IntegraPET, no edifício central da UNIFESP – BS, Santos 

– SP, julho/2014; 

FERREIRA, S.E., GOMES, R.J., GONZE, B.B., TEIXEIRA, B.V., RAMIREZ, D., ÁVILA, F. “Alongue-se!”. VII 

Congresso de Extensão – PIBEX, UNIFESP – SP, agosto/2014; 
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J.M., FERREIRA, L.F., SOUTO, M.A.A., AMARAL, R.K., REIS, W.B., AUGUSTO, L.M., FERREIRA, S.E. 

“Programa de Educação Tutorial do Curso de Educação Física – PET-EF”. I Congresso de Educação 

Tutorial – PET, UNIFESP – SP, agosto/2014; 
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5.3.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva do Tutor, relacione, 

no mínimo, três aspectos que caracterizem avanços qualitativos na formação acadêmica e na 

formação cidadã dos integrantes do PET. 

 

a) Com a construção de projetos individuais e coletivos, passamos a vivenciar a pesquisa científica, a 

extensão universitária e a monitoria, assim como o processo de investigação necessária para a 

sistematização e produção de conhecimento, e os modelos exigidos de formatação do corpo de texto de um 

projeto acadêmico. O estímulo amplia as buscas pelo conhecimento de línguas estrangeiras, o que se 

apresenta como fundamental na construção acadêmica e social dos integrantes do PET, a partir da melhor 

leitura de trabalhos acadêmicos. 

b)  Sensibilidade à crítica e a autocrítica, conforme a opinião dos colegas e do Tutor, gerando uma melhora 

no conhecimento e na relação com os demais estudantes e futuros profissionais. Assim como a ampliação 

das ideias no contexto social e cultural, devido aos encontros para o desenvolvimento de leituras e debates 

com diferentes visões dos integrantes, permitindo um aprofundamento de contextos históricos, políticos, 

literários e deixando de lado a leitura superficial anterior. 

c) A inserção no Programa de Educação Tutorial permitiu a nós, integrantes, maior responsabilidade e 

autonomia. Responsabilidade devido ao cumprimento de praticamente toda extensa carga horária semanal 

do projeto e, autonomia necessária para tomadas de posições individuais e perante as discussões propostas 

pelo grupo, influenciando também, diretamente nas nossas atitudes fora do âmbito universitário.  
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6. PARECER FINAL DO COMITÊ LOCAL: 
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