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ANEXO I  

 
Formulário do relatório de atividades  

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

 
ANO: 2012 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

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

1.2. Pró-Reitor(a) responsável pelo PET na IES: Miguel Roberto Jorge 

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:  

 ( X ) Curso de graduação: Educação Física (nome do curso) 

 (   ) Multi/Inter-disciplinar............................................  (tema)  

 (   ) Área do Conhecimento........................................  (cursos relacionados) 

 (   ) Institucional..........................................................  (nome do Campus) 

2.5. Nome do(a) Tutor(a): Profa. Dra. Alessandra Medeiros 

2.6. e-mail do(a) Tutor(a): a.medeiros@unifesp.br 

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

2.8. Data de ingresso do(a) Tutor(a) (mês/ano): agosto de 2011 

2.9. Informações sobre os bolsistas e 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 

Bruna Teixeira Labella 03/2010 01/2012 3º ano / 5º sem. 6,8 

Eduardo Oliveira Borges 03/2009 01/2012 4
o
 ano / 7

o
 sem. 6,6 

Felipe de Avila Morais 03/2010 01/2012 3º ano / 5º sem. 6,8 
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Nome dos bolsistas Ingresso na 

IES 

Ingresso no 

PET 

Período letivo 

atual 

Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

Francine Pereira de Carvalho 03/2009 10/2009 4º ano / 8º sem. 8,2 

Guilherme dos Reis Dias 03/2009 12/2010 4º ano / 8º sem. 7,9 

Larissa Panarini Spinella 03/2009 01/2012 4
o
 ano / 7

o
 sem. 6,0 

Lucas Miom Augusto 03/2010 01/2012 3º ano / 5º sem. 8,0 

Mariana Cruz Lazzarin 03/2009 12/2010 4º ano / 8º sem. 8,0 

Renata Botelho 03/2009 12/2010 4º ano / 8º sem. 8,9 

Thais Lazaneo Zirnberger 03/2010 12/2010 4º ano / 7º sem. 8,5 

Thaisa Suemi Nacamoto 03/2009 12/2010 4º ano / 8º sem. 7,0 

Vanessa Matos Fraga 03/2009 09/2012 4
o
 ano / 7

o
 sem. 7,9 

 

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 

Informar as cinco atividades de ensino consideradas mais relevantes 

Natureza da Atividade Realizada: 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 

Tema: Reuniões científicas. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

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 ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em geral 

ou à comunidade externa à IES.  

Atividade destinada ao próprio grupo. 

Descrição da Atividade:  

Apresentação de artigos científicos e livros realizada cada semana por um dos alunos PET. O artigo ou livro 

era selecionado pelo próprio aluno, considerando o interesse relacionado ao seu projeto individual ou 

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

exemplo).   

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

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

O aluno responsável pela atividade na semana selecionava o artigo ou livro e realizava a apresentação, o que 

possibilitava um treinamento didático. Os demais alunos haviam lido o texto selecionado e participavam da 

discussão, assim como o tutor. 

Promotores da atividade: 

Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 

Atividade promovida pelo grupo. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Dado que o interesse temático para os projetos variam e apresentam uma amplitude considerável de inserção 

em relação às diversas áreas do conhecimento, há projetos que carecem de parceria com outros professores 

do Curso, para o seu adequado desenvolvimento. Assim, são realizados convites e reuniões com professores, 

sendo estabelecidas orientações e co-orientações de projetos individuais tanto com professores do Eixo 

Específico (área da Educação Física), como professores dos eixos comuns (Biológico, Inserção Social e 

Trabalho em Saúde). Logo, em algumas apresentações contamos com a presença de outros professores, o 

que contribuía para as discussões. 

Justificativa para realização da atividade: 
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Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 

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

Sim 

• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  

Acredito ser uma boa maneira de estimular a leitura, o estudo, treinar a didática e estimular a reflexão. 

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

experiências pedagógicas no curso em que o grupo está inserido?  

Muitas vezes surgiam temas interessantes e reflexões sobre como ensinar, como realizar uma atividade prática 

sobre determinado conteúdo de forma a deixar a atividade mais didática. As idéias surgidas no grupo eram 

passadas depois para os demais professores, os quais, muitas vezes, aplicavam na graduação.  

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

comunidade envolvida, etc. 

As atividades propostas foram bem aceitas pelo coletivo de alunos e representam um importante conjunto de 

ações com vistas à melhora do perfil de formação acadêmica e humana de todos os envolvidos no grupo. 

Resultados esperados com a atividade: 

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

- Melhora da utilização da língua portuguesa; 

- 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. 

Resultados alcançados com a atividade: 

- 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 um desses projetos; 

- 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 
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publicados em língua estrangeira. 

 

Natureza da Atividade Realizada: 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 

Tema: Cursos de língua estrangeira. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

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: 

Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em geral 

ou à comunidade externa à IES. 

Atividade destinada ao próprio grupo. 

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. Todos os alunos realizaram 

durante o ano de 2012 um curso de língua estrangeira, seja em Escolas de Idiomas, seja em Cursos oferecidos 

online.  

Promotores da atividade: 

Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 

Atividade estimulada pela tutora, 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: 

Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 

• 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, seja realizado de forma online possibilitou os 

alunos experenciarem novas experiências pedagógicas. 
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• 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 e aumentaram a citação desses textos nos projetos individuais, o que certamente enriqueceu os 

trabalhos. 

Comentário geral: 

Utilize este espaço para: 

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

- 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. 

• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 

Natureza da Atividade Realizada: 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 

Tema: Elaboração do Guia do Educa 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

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

Público Alvo: 

Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em geral 

ou à comunidade externa à IES. 

Atividade desenvolvida pelos Petianos para ajudar os alunos ingressantes no Curso Educação Física UNIFESP 

em 2013. 

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 Petianos 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: 
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Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 

Atividade promovida pelo grupo. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Atividade desenvolvida exclusivamente pelos Petianos. 

Justificativa para realização da atividade: 

Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 

• 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 Petianos, sem dúvida, 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 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. 

Comentário geral: 

Utilize este espaço para: 

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

O único ponto que dificultou a execução da atividade foi não termos recebido a verba custeio. Por esse motivo, 

demoramos para mandar imprimir os guias, não sendo possível entregar para os calouros no dia da matricula e 

além disso, a tutora precisou bancar os gastos com verba própria. 

• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 

Natureza da Atividade Realizada: 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
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Tema: Monitoria acadêmica.  

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

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

Público Alvo: 

Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em geral 

ou à comunidade externa à IES. 

Atividade destinada à comunidade acadêmica em geral. 

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. 

Alguns alunos do grupo PET-EF realizaram Monitoria Acadêmica em diferentes Módulos do Curso, tanto 

Específico (Educação Física), quanto Módulos Comuns (Eixo Biológico e Eixo Trabalho em Saúde). Nas 

monitoras eram realizados grupos de estudos e supervisão de trabalhos e atividades realizadas pelos alunos 

do tanto do Curso de Educação Física quanto dos demais cursos da Baixada Santista. 

Promotores da atividade: 

Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 

Atividade promovida pela IES. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Os professores dos diferentes módulos. 

Justificativa para realização da atividade: 

Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 

• 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 alunos. Além disso, a realização de monitoria favorece o aprendizado tanto dos alunos monitores, 

quanto dos alunos que estão cursando o módulo. Propicia o aprendizado de como organizar um módulo, sendo 

uma ótima ferramenta para o aprimoramento didático dos alunos monitores. Por esse motivo, os alunos do PET 

são estimulados a realizar monitorias. 

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

experiências pedagógicas no curso em que o grupo está inserido?  

Os alunos monitores trazem idéias de atividades práticas, enriquecendo o curso. Os alunos monitores 

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

precisa ser aprimorado nos módulos. 

• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ 
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comunidade envolvida, etc. 

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. 

Os alunos monitores receberam um treinamento de didática. 

Resultados esperados com a atividade: 

Para os alunos do curso:  

- Melhor desempenho nos módulos que tiveram monitores; 

Para os alunos do PET que fizeram a monitoria: 

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

- Diminuição do nervosismo na hora de falar em público; 

- Aprofundamento dos conteúdos que já haviam aprendido como alunos 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: 

Utilize este espaço para: 

• 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 na 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. 

• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 

3.2. Pesquisa 

Informar as cinco atividades de pesquisa consideradas mais relevantes 

Título da pesquisa/Tema de estudo: 

Efeito agudo e crônico da suplementação de energético nos parâmetros cardiovasculares de ratos SHR 

submetidos ao teste de esforço máximo. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

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: 

Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade de pesquisa. 

O estudo investigou o efeito agudo e crônico da suplementação de energéticos nos parâmetros 

cardiovasculares de ratos hipertensos (SHR) submetidos ao teste de esforço máximo. Os ratos foram 

distribuídos em quatro grupos: ratos wistar salina (C0), SHR salina (SHRs), SHR com suplementação de 

energético 3,6 ml/Kg de massa do animal (SHR1) e SHR com suplementação de energético 7,2 ml/Kg de 

massa do animal (SHR2). Os animais dos grupos tratados foram submetidos à suplementação com bebida 
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energética (Red Bull Energy Drink® adquirida comercialmente) por gavagem e os do grupo salina receberam 

7,2 ml de salina/Kg de massa corporal do animal, todos os dias, durante um período de 30 dias. A pressão 

arterial e massa corporal foram medidas uma vez por semana e no começo e no final do experimento os 

animais foram submetidos à realização de teste para avaliar a tolerância ao esforço físico progressivo.  

• 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 aluna (Francine Pereira de Carvalho) e da tutora 

(Profa. Dra. Alessandra Medeiros) e do colaborador Prof. Dr. Sionaldo Eduardo Ferreira, 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. 

As ações foram desenvolvidas dentro do próprio grupo PET, já que a aluna e a tutora conversavam sobre a 

pesquisa nos momentos das reuniões individuais e que a aluna apresentou trabalhos e discutiu seus resultados 

com os demais alunos do PET no momento das reuniões científicas. No entanto, a coleta dos dados foi feita 

em horários diferentes. 

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

A aluna participou da concepção do projeto; escreveu o mesmo e enviou ao Comitê de Ética da Universidade, 

juntamente com a Professora Orientadora, que no caso era a tutora do PET; realizou toda a coleta e escreveu 

o relatório final. 

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. 

Esse projeto foi orientado pela Tutora. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Laboratório de Treinamento Físico Experimental da UNIFESP-Baixada Santista. 

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, a qual sugeriu esse tema. 

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

O trabalho foi discutido em diversas reuniões científicas do PET. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Avaliar o efeito da suplementação de energético Red Bull sobre os parâmetros cardiovasculares de ratos 

espontaneamente hipertensos (SHR), no repouso e após a realização de um teste de esforço físico máximo. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 
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O grupo SHR2 apresentou diferença significativa (p<0,05) nos valores de pressão arterial sistólica (PAS) no 

repouso quando comparado com os outros grupos depois de um período de ingestão energética. O uso do Red 

Bull Energy Drink® não foi capaz de alterar os valores pressóricos e a frequência cardíaca (FC) pré e pós teste 

máximo. Entretanto, no último teste máximo, os grupos que receberam energético apresentaram maior 

tolerância no teste de esforço máximo. Os resultados sugerem que os efeitos opostos da taurina e cafeína se 

equilibram quando ingeridas juntas, por isso a ingestão energética não influenciou de maneira decisiva no 

comportamento das variáveis cardiovasculares pré e pós teste. Exceto no estado repouso quando ingerido a 

quantidade referente à duas latas de energético durante um período crônico, nesta situação o energético 

adquiriu caráter hipertensivo. Como o comportamento da taurina nos tecidos corporais ainda é desconhecido 

mais estudos são necessários para chegar a um consenso sobre o porquê de tal comportamento durante o 

período de 30 dias de suplementação. A junção da hipertensão com o uso do Red Bull Energy Drink® parece 

não interferir nos valores da PAS, da pressão arterial diastólica (PAD) e da FC pré e pós teste. O uso crônico 

somado a uma ingestão aguda antes da realização do teste aumenta a tolerância dos animais hipertensos, ao 

exercício físico progressivo. Cronicamente o uso do equivalente a duas latas de bebida energética durante o 

período de 30 dias é prejudicial para os animais hipertensos, aumentando ainda mais os valores da PAS. 

Comentário Geral: 

Utilize este espaço para: 

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

O interesse da aluna no assunto favoreceu a realização do presente projeto. 

• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 

Informar as cinco atividades de pesquisa consideradas mais relevantes 

Título da pesquisa/Tema de estudo: 

Análise da relação entre força e equilíbrio em atletas com deficiência visual e seus guias participantes da 

seleção brasileira paralímpica de atletismo. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan  Fev  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: 

Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade de pesquisa.  

O controle do equilíbrio é um processo complexo que depende de três sistemas perceptivos: o vestibular, o 

proprioceptivo e o visual. Qualquer alteração num destes três sistemas, pode comprometer o processamento 

da informação, reduzindo a estabilidade e resultando num aumento da oscilação corporal. Os atletas com 

deficiência visual apresentam alterações no equilíbrio em virtude do comprometimento visual. Acredita-se que a 

força muscular possa estar associada com o equilíbrio, estudos realizados com diversas populações mostram a 

relação entre a melhora do nível de força e a melhora de indicadores de equilíbrio. Objetivo: analisar a relação 

entre força isocinética e o equilíbrio de atletas deficientes visuais e seus guias da seleção brasileira de para-

atletismo. Metodologia: O protocolo de pesquisa foi aprovado CEP/UNIFESP Nº0294∕11. Foram avaliados 23 
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voluntários, divididos em dois grupos, o grupo com 11 atletas com deficiência visuais (AT), das classes 

T11/T12, 4 do gênero feminino e 7 do masculino e o grupo com 12 guias (G) do gênero masculino, ambos 

integrantes da seleção brasileira. Os grupos realizaram a avaliação de equilíbrio e posteriormente de força 

muscular no Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício-CEPE. Para avaliação do equilíbrio foi usado o 

teste de estabilidade postural no equipamento Biodex Balance System SD, com as seguintes variações e 

sequência: apoio bipodal (EqB) e com apoio unipodal, direito (EqD) e esquerdo (EqE). Para avaliação de força 

muscular isocinética foi utilizado um dinamômetro isocinético computadorizado Biodex. No qual foi avaliado o 

pico de torque dos extensores direito (ExtD), esquerdo (ExtE) e déficit de extensão contralateral (DefExt) sendo 

os flexores do joelho, avaliados da mesma forma, a 60°/s realizando 5 repetições máximas nesta velocidade. 

As variáveis foram analisadas por meio do software SPSS20. O teste não-paramétrico de Wilcoxon foi adotado 

para comparar as variáveis e o teste de Pearson foi utilizado para correlacioná-las. O nível de significância 

utilizado foi de 5%. 

• 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 aluna (Thais Lazaneo Zirnberger) e do Prof. Dr. Ciro 

Winckler 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. 

Essa pesquisa foi desenvolvida em parceria com o Prof. Dr. Ciro Winckler (Prof. Do Curso de Educação Física), 

o qual está orientando a aluna. No entanto, a aluna 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)? 

A aluna participou da concepção do projeto; escreveu o mesmo e enviou ao Comitê de Ética da Universidade, 

juntamente com o Professor Orientador; coletou os dados e está analisando esses dados no presente 

momento. 

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. Ciro Winckler, professor adjunto do Eixo Específico do Curso de Educação 

Física da UNIFESP. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Comitê Paralímpico Brasileiro. 

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, a qual sugeriu esse tema. 
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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 objetivo geral do presente projeto foi: 

Analisar a relação entre força isocinética e o equilíbrio de atletas deficientes visuais e seus guias da seleção 

brasileira paralímpica. 

Como objetivos específicos podemos citar:  

- Analisar a tendência do equilíbrio nos atletas deficientes visuais e seus guias da seleção brasileira 

paralímpica; 

- Analisar a relação da força com o equilíbrio bipodal nos atletas com deficiência visual e seus guias da seleção 

brasileira paralímpica 

- Analisar a relação da força com o equilíbrio monopodal nos com deficiência visual e seus guias da seleção 

brasileira paraolímpica. 

Esse processo de avaliação e controle dos treinos e condição física dos atletas permite a construção de uma 

base de dados que estão em análise na construção de evidências cientificas que permitirão mudar a 

intervenção. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Os resultados de força do grupo AT foram: ExtD: 213,81±68,15; ExtE: 201,84±72,61; DefExt: 1,08±20,56 e para 

o grupo G: ExtD: 254,90±51,46; ExtE: 232,92±51,75; DefExt: 8,10±8,78. Para a avaliação de equilíbrio o grupo 

AT apresentou os seguintes resultados: EqB: 1,20±0,67; EqD: 2,86±1,06; EqE: 3,01±1,88 sendo que o grupo G 

apresentou: EqB: 0,28±0,08; EqD: 0,70±0,30; EqE: 0,68±0,40. Os resultados apresentaram a seguinte 

correlação: no grupo G o DefExt apresentou correlação positiva com o seu equilíbrio bipodal; em AT o DefExt 

teve correlação positiva com o equilíbrio da perna esquerda; na relação atleta e guia  o DefExt do atleta 

mostrou correlação positiva com o equilíbrio de ambas as pernas do guia, somente o equilíbrio da perna direita 

do atleta cego não apresentou correlação com o equilíbrio do atleta guia. Conclusões: O desequilíbrio 

contralateral da força dos extensores dos atletas DV apresentam influência nos resultados de equilíbrio do 

guia, o que pode estar associado ao treinamento conjunto de ambos. O aprofundamento desse estudo passa a 

ser importante para analisar a influência dessa variável na corrida da dupla. 

Comentário Geral: 

Utilize este espaço para: 

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

O Comitê Paraolímpico Brasileiro é sem dúvida o principal parceiro na avaliação de seus atletas, já que um dos 

objetivos é subsidiar a intervenção dos profissionais associados a essa instituição na adequação de 

treinamentos, prevenção de lesões na busca da excelência esportiva e da representação brasileira nos Jogos 

que acontecerão na cidade do Rio de janeiro em 2016. Portanto, essa parceria favoreceu o desenvolvimento 

da presente pesquisa. 

• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
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Informar as cinco atividades de pesquisa consideradas mais relevantes 

Título da pesquisa/Tema de estudo: 

Respostas fisiológicas e psicobiológicas do exercício físico máximo com uso de catuama. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

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: 

Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade de pesquisa.  

A Catuama® é uma bebida com propriedades estimulantes e utilizada para minimizar fadiga e combater 

depressões e esgotamentos. Considerando que o Exercício físico (EF) executado até a exaustão voluntária 

evidencia grande estado de fadiga, é possível que a Catuama® influencie de forma benéfica nas respostas 

fisiológicas e psicobiológicas. Objetivo: Investigar a influência do uso da Catuama® no desempenho físico, nas 

respostas afetivas e fisiológicas do exercício físico realizado até exaustão voluntária máxima.  

• 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 (Guilherme dos Reis Dias) 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). 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; 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 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:  
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• 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 uso de bebidas estimulantes (catuama) poderia amenizar o 

desgaste físico e a percepção de fadiga em condição de exercício até a exaustão voluntária máxima, 

influenciando nas respostas fisiológicas e psicobiológicas, o que, caso confirmado, poderá ser utilizado durante 

a prática dos exercícios.  

Resultados alcançados com a pesquisa: 

No teste Ergoespirométrico não houve diferença significativa para as variáveis analisadas (gases respiratórios, 

frequência cardíaca, velocidade). Para o questionário Idade Estado, não houve diferenças significativas 

intergrupos, somente intragrupos (tempo). O questionário SEES não mostrou diferenças significativas 

intergrupos em todas as variáveis. As variáveis fisiológicas pressão arterial, temperatura, lactato e glicemia 

mostraram-se sem diferença significativas quando comparadas entre os grupos. A Percepção Subjetiva de 

Esforço foi semelhante para todas os grupos, apresentando o mesmo perfil de aumento gradativo. Conclusão: 

A Catuama não foi suficiente para influenciar o desempenho físico em teste realizado até a exaustão voluntária 

máxima. 

Comentário Geral: 

Utilize este espaço para: 

• 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, porém, este problema foi resolvido agendando-se todas as coletas para o final de semana. 

• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 

Informar as cinco atividades de pesquisa consideradas mais relevantes 

Título da pesquisa/Tema de estudo: 

Relação entre depressão e ansiedade e atividade física em mulheres obesas. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

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: 

Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade de pesquisa.  

O estudo teve como objetivo verificar a correlação entre o nível de atividade física e os sintomas de depressão 

e ansiedade em mulheres obesas através de avaliações antropométricas e questionários de nível de atividade 

física, depressão e ansiedade. A amostra foi composta por 30 mulheres obesas entre 30 e 50 anos. A 

avaliação foi realizada em um dia, juntamente com o preenchimento dos questionários. A coleta de dados foi 

baseada nos questionários de IPAQ-versão longa, de Inventario de Beck de Depressão e Ansiedade.  
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• 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 (Thaisa Suemi Nacamoto) e foi previamente 

apresentado no Planejamento de Atividades do Grupo, com pequenas alterações. 

• 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 orientado pela Profa. Dra. Danielle Arisa Caranti (Profa. do Eixo Específico do Curso de 

Educação Física da UNIFESP). No entanto, a aluna 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)? 

A aluna participou da concepção do projeto; escreveu o mesmo e enviou ao Comitê de Ética da Universidade, 

juntamente com a Professora Orientadora; realizou as coletas de dados; avaliou os resultados 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. 

Profa. Dra. Danielle Arisa Caranti (Profa. do Eixo Específico do Curso de Educação Física da UNIFESP). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Grupo de Estudos da Obesidade (GEO). 

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, a 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: 

A partir deste estudo espera-se obter dados consideráveis que contribuam para a literatura científica, com o 

objetivo de permitir melhores intervenções futuras. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Houve correlação entre gasto energético e ansiedade (grau I de obesidade e amostra total) e entre gasto 

energético e depressão (grau III de obesidade e amostra total). Conclusões: Em uma amostra de mulheres 

obesas adultas sedentárias observou-se uma correlação inversamente proporcional entre a diminuição do 

gasto energético e o aumento dos níveis de ansiedade e depressão em função do aumento do grau de 

obesidade, o que sugere que os níveis baixos de atividade física podem ser um fator de aumento de ansiedade 

e depressão em diferentes graus de obesidade. 
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Comentário Geral: 

Utilize este espaço para: 

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

A aluna realizou estágio no GEO, o que facilitou a realização da presente pesquisa. 

• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 

Informar as cinco atividades de pesquisa consideradas mais relevantes 

Título da pesquisa/Tema de estudo: 

Um estudo de caso sobre os efeitos de um programa de exercício físico de 4 meses para anemia falciforme. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

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: 

Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade de pesquisa.  

O exercício físico tem sido elencado como estratégia na manutenção e promoção da saúde com impacto 

evidente na saúde mental e qualidade de vida. Porém, pouco se conhece sobre os possíveis efeitos do 

exercício físico na população anêmica. Considerando o crescente número de indivíduos com anemia falciforme 

no Brasil e as restrições as práticas de esforços físicos, que são orientados na maioria das vezes, 

investigações sobre o tema se tornam relevantes. Assim, o objetivo desse estudo foi: identificar os efeitos 

fisiológicos de um período de quatro meses de exercício físico combinado sobre a saúde e qualidade de vida 

de uma voluntária, portadora de anemia falciforme com hemoglobina inicial de 9,7 g/dl e capacidade 

cardiorrespiratória comprometida. A voluntária foi submetida ao teste de ergoespirometria, em um protocolo de 

carga progressiva até atingir a Exaustão Voluntária Máxima (TEmax), conduzido em uma esteira ergométrica, 

para a avaliação da capacidade cardiorrespiratória. Além disso, também foram realizados testes de 

capacidades funcionais, bioquímicos e antropométricos. A voluntária respondeu a instrumentos que avaliam o 

nível de atividade física, aspectos de dor e qualidade de vida. Essa avaliação foi realizada antes e após o 

término dos 4 meses do programa de exercício físico. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de São Paulo (238/11).  

• 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. 

O presente projeto de pesquisa está integrado ao Projeto de Extensão “Campanha para levantamento do risco 

para doença metabólica hereditária e orientações: dor crônica, anemia e nível de atividade física”, os quais 

foram previamente definidos 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 orientado pela tutora do grupo PET (Profa. Dra. Alessandra Medeiros) e co-orientado 

pela Profa. Dra. Vânia D’Almeida. As atividades foram desenvolvidas no âmbito do PET. Além disso, a aluna 

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)? 

A aluna participou da concepção do projeto; escreveu o mesmo e enviou ao Comitê de Ética da Universidade, 

juntamente com a Professora Orientadora; realizou o programa de treinamento físico, a coleta de dados e 

escreveu o relatório. No presente momento a aluna está escrevendo um artigo para publicação. 

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 pela tutora (Profa. Dra. Alessandra Medeiros) e co-orientado pela Profa. Dra. Vânia 

D’Almeida (professora adjunto do Departamento de Psicobiologia da UNIFESP). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Profa. Dra. Vânia D’Almeida e Prof. Dr. Jair Ribeiro Chagas (professor associado do Eixo Biológico). 

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 aluna nesse tema e carência da População da Baixada Santista em intervenções desse tipo. 

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

O presente projeto de pesquisa está integrado ao Projeto de Extensão “Campanha para levantamento do risco 

para doença metabólica hereditária e orientações: dor crônica, anemia e nível de atividade física”, o qual faz 

parte das atividades desenvolvidas pelo grupo. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Essa pesquisa teve como missão difundir conhecimentos sobre as anemias entre profissionais de saúde e a 

sociedade em geral, propondo ações que facilitem o acesso dos pacientes à informação e ao método 

alternativo de tratamento: o exercício físico. Também teve como objetivo gerar um levantamento do número de 

casos de anemia na Baixada Santista e buscar respostas sobre o efeito do treinamento físico sobre pessoas 

anêmicas de diferentes tipos. Uma hipótese é que o exercício físico pode atuar na melhora dos sintomas, ou 

seja, da dor, melhora da qualidade de vida do paciente e do nível de atividade física.  

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Os resultados apontaram para uma relação positiva entre as capacidades físicas, manutenção da capacidade 

respiratória e valores bioquímicos, sendo essas percebidas de forma mais marcante em relação ao aumento 

nos valores absolutos de triacilgliceróis, coordenação, agilidade, flexibilidade e força. O nível de hemoglobina 

obteve um decréscimo de 0,3 g/dL, sem encontrarmos explicação para o mesmo e considerado insignificante 

biologicamente. A voluntária apresentou satisfação pelo programa e relatou aumento da qualidade de vida nos 

questionários. Desta forma, nossos dados sugerem que o exercício físico moderado para portadora de anemia 

falciforme produziu alterações importantes na saúde geral da voluntária. Mais estudos e investigações sobre o 

assunto são desejáveis a fim de se estabelecer quais os reais benefícios do exercício físico nas alterações 
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causadas pela anemia falciforme e sobre parâmetros relacionados à saúde nessa população. 

Comentário Geral: 

Utilize este espaço para: 

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

Os professores Vânia e Jair gentilmente cederam materiais e equipamentos (hemoglobinômetro), o que 

viabilizou a realização do estudo. 

• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 

3.3. Extensão 

Informar as cinco atividades de extensão consideradas mais relevantes  

Natureza da atividade realizada: Campanha 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 

Tema: Campanha para levantamento do risco para doença metabólica hereditária e orientações: dor crônica, 

anemia e nível de atividade física. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

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

Público Alvo: 

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

A campanha foi realizada para a comunidade da Baixada Santista.  

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

gênero.  

A campanha foi realizada no Emissário Submarino, localizado na orla de Santos-SP. Foram atendidos cerca de 

250 indivíduos de diferentes gêneros e faixa etária. 

Descrição da Atividade: 

Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade extensionista e indique 

em que consistiu a participação do(s) aluno(s). 

O objetivo do presente projeto foi 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. Em um segundo momento, buscou-se 

formar um grupo de indivíduos com anemia para realização de um programa de treinamento físico, buscando 

melhoria na qualidade de vida e capacitando-os para a prática regular de exercícios físicos, com vistas à 

estabilização ou redução dos agravos da doença. No entanto, a adesão foi baixa e o projeto de pesquisa ligado 

à esse projeto de extensão acabou se tornando um estudo de caso (Um estudo de caso sobre os efeitos de um 

programa de exercício físico de 4 meses para anemia falciforme). 

A aluna responsável pelo presente projeto é a Renata Botelho, a qual participou da concepção, elaboração e 

organização do mesmo. No entanto, todos os alunos do PET participam das campanhas, realizando as 
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avaliações e orientações. 

Promotores da atividade: 

Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 

Atividade promovida pelo grupo. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Profa. Dra. Vânia D’Almeida, Prof. Dr. Jair Ribeiro Chagas e Secretaria Municipal de Esportes de Santos-SP. 

Justificativa realização da atividade: 

Na justificativa, responda às seguintes perguntas:  

• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  

Interesse da aluna nesse tema e carência da População da Baixada Santista em intervenções desse tipo. 

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

culturais e sociais? 

Os alunos aprenderam mais sobre o tema. Além disso, perceberam a importância do Profissional de Educação 

Física para a população, como disseminadores dos conhecimentos específicos da área e conscientizadores 

sobre a importância do exercício físico como prevenção e tratamento de diversas doenças.  

A aluna responsável pelo projeto teve a possibilidade de vivenciar todas as etapas de um projeto de extensão, 

desde a elaboração e submissão do projeto à Câmara de Extensão, até a organização, separação dos 

materiais, divulgação da campanha e todas as demais etapas.  

Resultados esperados: 

- Conscientização da população sobre a importância do exercício físico para o tratamento da anemia; 

- Obtenção de dados sobre os casos de anemia na Baixada Santista, possibilitando futuras intervenções para 

diminuição desses casos. 

Resultados alcançados: 

Foram realizadas algumas campanhas, sendo atendidas um total de 250 indivíduos, dos quais, 

aproximadamente 18% estavam com níveis baixos de hemoglobina (anemia).  

Comentário Geral: 

Utilize este espaço para: 

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

extencionista; 

A falta de um local com condições ambientais favoráveis dificultou a realização dos exames, já que a claridade 

interfere nos resultados e a nossa campanha foi realizada sob uma tenda, mas na orla.  

• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

Apesar das dificuldades, as avaliações trouxeram resultados bem interessantes. Além disso, as informações 

foram passadas com êxito aos indivíduos participantes do projeto.  

 

Natureza da atividade realizada: Projeto de Extensão (oficinas) 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
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Tema: Adolescência e vulnerabilidade social: Educação Física como fator motivacional  

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

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

Público Alvo: 

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

A atividade está sendo realizada para a comunidade externa. 

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

gênero.  

As atividades estão sendo realizadas na Escola Total do Bairro Caruara. Esse é um dos bairros mais pobres de 

Santos. Participam do projeto cerca de 40 crianças de ambos os sexos, na faixa etária de 11 a 14 anos. 

Descrição da Atividade: 

Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade extensionista e indique 

em que consistiu a participação do(s) aluno(s). 

O projeto tem oferecido um programa de atividades para estimular a identidade social e o estímulo de 

diferentes vivências, com a intenção de criar um grupo que tenha diferentes experiências e dentro destas criar 

um ambiente de influência positiva sobre estes jovens por meio da educação lúdica e reflexão das experiências 

retiradas desta. As atividades acontecem todas as quintas-feiras, das 9 as 11h. Os alunos extensionistas 

participam de tudo, desde a elaboração até a realização das atividades. Além dos alunos do PET, esse projeto 

conta com a participação de dois alunos bolsistas da Extensão e mais alunos voluntários dos cursos de 

Psicologia, Nutrição e Terapia Ocupacional, sempre sob supervisão do tutor. 

Promotores da atividade: 

Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 

Esse projeto é promovido pelo grupo PET. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Alunos dos Cursos de Psicologia, Nutrição e Terapia Ocupacional. 

Prof. Dr. Vinícius Demarchi Terra (Professor adjunto do Curso Educação Física). 

Prefeitura Municipal de Santos. 

Justificativa realização da atividade: 

Na justificativa, responda às seguintes perguntas:  

• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  

Interesse da aluna responsável pelo projeto e carência da População da Baixada Santista em intervenções 

desse tipo, principalmente em bairros pobres e distantes, como o Bairro Caruara. 

• 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 aprendido a programar atividades, organizar materiais, aplicar as atividades, avaliá-
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las e realizar adaptações ou alterações quando necessário. Do ponto de vista cultural, os alunos têm convivido 

com diferentes realidades sociais e culturais, o que tem estimulado muito a reflexão. Eles têm percebido o 

quanto a participação de cada um é importante para as crianças e como eles podem contribuir para a melhoria 

das condições e perspectivas daquelas crianças. 

Resultados esperados: 

Reforço na formação acadêmica e humana dos estudantes. 

Quantitativamente esperasse atingir o maior número de jovens da região, instigando o pensamento crítico. 

Qualitativamente esperasse que a partir da formação de grupos de jovens se construa e se dissemine o 

pensamento reflexivo e crítico de suas realidades. 

Resultados alcançados: 

As crianças estão gostando muito das atividades. Elas têm realizado proposições de atividades e demonstrado, 

durante as conversas, um certo amadurecimento. Acreditamos que o projeto está caminhando bem e os 

resultados esperados estão sendo alcançados. 

Comentário Geral: 

Utilize este espaço para: 

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

extencionista; 

O interesse dos alunos tem contribuído muito para a realização deste projeto. São tantos os alunos 

interessados que estamos tendo que realizar um escala, já que não dispomos de transporte para todos. Esse 

transporte é feito por meio de uma Kombi da Prefeitura de Santos, pois o Bairro Caruara é bem distante. A falta 

de recursos para o projeto, algumas vezes, dificulta a realização de algumas atividades. 

• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

Apesar de a falta de recursos dificultar algumas atividades, por outro lado, tem feito com que os alunos pensem 

em diferentes estratégias, o que tem sido bom e tem estimulado a criatividade. 

 

Natureza da atividade realizada: Projeto de extensão. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 

Tema: Canoagem e educação ambiental no meio urbano. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

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

Público Alvo: 

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

A atividade está sendo realizada para à comunidade externa. 

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

gênero.  

As atividades estão sendo realizadas no Bairro Caruara. Esse é um dos bairros mais pobres de Santos. 
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Participam do projeto cerca de 20 crianças de ambos os sexos, na faixa etária de 7 a 12 anos. 

Descrição da Atividade: 

Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade extensionista e indique 

em que consistiu a participação do(s) aluno(s). 

O projeto realiza, a partir da prática da canoagem, um trabalho educativo para crianças, estimulando a 

conscientização ambiental e visando sua capacitação para atuar como agentes multiplicadores na população 

de Santos-SP e região. As atividades acontecem todas as quintas-feiras, das 9 as 11h. Os alunos 

extensionistas participam de tudo, desde a elaboração até a realização das atividades, sempre sob supervisão 

do tutor. 

Promotores da atividade: 

Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 

Esse projeto é promovido pelo grupo PET. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Prefeitura Municipal de Santos. 

Justificativa realização da atividade: 

Na justificativa, responda às seguintes perguntas:  

• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  

Interesse da aluna responsável pelo projeto e carência da População da Baixada Santista em intervenções 

desse tipo, principalmente em bairros pobres e distantes, como o Bairro Caruara. 

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

culturais e sociais? 

A realização deste projeto tem sido muito importante tanto para os alunos, quanto para as crianças. Os alunos 

têm aprendido a programar atividades, organizar materiais, aplicar as atividades, avaliá-las e realizar 

adaptações ou alterações quando necessário, sempre pensando na segurança das crianças. Do ponto de vista 

cultural, os alunos têm convivido com diferentes realidades sociais e culturais, o que tem estimulado muito a 

reflexão. Eles têm percebido o quanto a participação de cada um é importante para as crianças e para o meio 

ambiente. 

Resultados esperados: 

Reforço na formação acadêmica e humana dos estudantes. 

Quantitativamente esperasse atingir o maior número de jovens da região, instigando o pensamento crítico. 

Qualitativamente esperasse que a partir da formação de grupos de jovens se construa e se dissemine o 

pensamento reflexivo e crítico de suas realidades. 

Resultados alcançados: 

Os alunos têm demonstrado amadurecimento e evolução acadêmica em termos da capacidade de organização 

de material e proposição de ações. 

As crianças estão gostando das atividades.  

Comentário Geral: 

Utilize este espaço para: 
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• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade 

extencionista; 

O interesse dos alunos tem contribuído muito para a realização deste projeto. Como o Bairro Caruara fica em 

uma região distante da Universidade, o transporte dos alunos é feito por meio de uma Kombi da Prefeitura de 

Santos, o que dificulta a participação de um número maior de alunos. Alem disso, a falta de equipamentos 

adequados, como coletes salva-vidas de tamanhos adequados, bem como canoas e remos, dificulta o 

desenvolvimento das atividades. 

• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 

 

Natureza da atividade realizada: Oficinas 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 

Tema: Capacitação para prevenção de acidentes e para os primeiros socorros.  

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

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

Público Alvo: 

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

Essa atividade foi destinada à toda a comunidade acadêmica. 

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

gênero.  

Foram realizadas duas oficinas mensais, uma para a comunidade acadêmica UNIFESP, realizadas em salas 

de aula ou Laboratórios das Unidades I e II da UNIFESP Baixada Santista e outra realizada para a população 

da Baixada Santista. Essas últimas oficinas foram realizadas no SESC de Santos. Cada oficina realizada na 

UNIFESP contou com a participação de cerca de 40 alunos dos diferentes cursos (Fisioterapia, Nutrição, 

Psicologia, Terapia Ocupacional e Serviço Social). As oficinas realizadas no SESC contaram com a 

participação de cerca de 50 indivíduos. 

Descrição da Atividade: 

Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade extensionista e indique 

em que consistiu a participação do(s) aluno(s). 

O presente projeto tem o objetivo de realizar um ciclo de oficinas educativas, demonstrando os procedimentos 

para prevenção de acidentes e realização dos primeiros socorros, quando estes se fizerem necessários. As 

oficinas foram realizadas mensalmente, sempre organizadas e ministradas pelos alunos do PET e alunos 

extensionistas, sempre sob a supervisão da docente responsável pelo módulo Socorros de Urgência do Curso 

de Educação Física, que no caso era a tutora do grupo PET-EF (Profa. Dra. Alessandra Medeiros).  

Promotores da atividade: 

Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
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As atividades foram promovidas pelo grupo PET. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Docente responsável pelo módulo Socorros de Urgência (Profa. Dra. Alessandra Medeiros). 

Alunos com bolsa de extensão para realização desse projeto. 

Justificativa realização da atividade: 

Na justificativa, responda às seguintes perguntas:  

• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  

Interesse dos alunos dos demais cursos da Baixada Santista que não possuem o módulo Socorros de Urgência 

nesse assunto. Bem como interesse do SESC na realização dessas oficinas para a comunidade de Santos. 

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

e sociais? 

A realização deste projeto afirmou a importância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Os alunos tiveram a oportunidade de organizar e ministrar as atividades, reforçando a formação acadêmica e 

humana. 

Resultados esperados: 

Reforço na formação acadêmica e humana dos estudantes. 

Resultados alcançados: 

As oficinas têm sido muito bem avaliadas pelos participantes. Os alunos têm demonstrado amadurecimento na 

realização das oficinas, o que tem sido facilmente notado pela segurança que os mesmos têm apresentado 

durante as atividades. 

Comentário Geral: 

Utilize este espaço para: 

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

extencionista; 

O interesse dos alunos dos cursos da Baixada Santista que não possuem o módulo Socorros de Urgência no 

currículo tem sido um dos principais favorecedores do projeto. Além disso, o apoio do coordenador do SESC 

tem favorecido a continuidade do projeto. 

• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 

Natureza da atividade realizada: Oficinas 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 

Tema: Clube do Pedal. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

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

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

Atividade destinada tanto à comunidade acadêmica quanto 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 sexos e das mais variadas faixas etárias. 

Descrição da Atividade: 

Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade extensionista e indique 

em que consistiu a participação do(s) aluno(s). 

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

tema principal sendo 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: 

Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 

Atividade promovida pelo grupo PET. 

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: 

Na justificativa, responda às seguintes perguntas:  

• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  

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, surgiu a idéia de realizar o Clube do Pedal. 

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

culturais e sociais? 

Os alunos 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. Para a realização de algumas delas, devido ao pequeno número 
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de participantes, os alunos estão tendo que realizar algumas adaptações nas atividades programadas, o que 

tem feito o grupo amadurecer.   

Comentário Geral: 

Utilize este espaço para: 

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

extencionista; 

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 aos meios de comunicação, algumas vezes os meios de comunicação não efetuam a divulgação, o 

que faz com que tenhamos números pequenos de participantes.  

• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 

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 

Justifique: O tutor sempre esteve presente nas atividades coletivas e disponibilizou três 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 PETianos 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 Tela PET e o Suco com Letras foram realizadas no período noturno para 

possibilitar a participação de todos. 
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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. No entanto, o período de greve nas instituições federais, sem dúvida, 

atrapalhou o desenvolvimento de algumas atividades.  

 

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. 

Deste modo, o PET Educação Física ainda não dispõe de espaço próprio para sediar suas atividades. Está 

prevista a liberação de uma sala para instalação do grupo ainda no primeiro semestre de 2013. 

 

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 

Justifique: Tem sido possível realizar uma integração, pelo menos parcial do grupo PET com o projeto 

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

grupos de estudo e outras palestras oferecidas no decorrer do ano. No entanto, o extenso período de greve 

vivido no ano de 2012 dificultou uma interação mais efetiva. 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  ( X ) Regular 

(  ) Bom   (  ) Ruim 
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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 dificultaram a realização de diversas atividades. 

 

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

acompanhamento e orientação do grupo: 

( X ) Excelente  (  ) Regular 

(  ) Bom   (  ) Ruim 

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

atividades cotidianas dos Grupos PET da UNIFESP. Além disso, tem contribuído de forma efetiva, solicitando 

apoio da instituição para realização das atividades do grupo, bem como para possibilitar a participação dos 

tutores e PETianos em eventos como o Sudeste PET e ENAPET. 

 

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 “Campanha para levantamento do risco para doença metabólica hereditária e 

orientações: dor crônica, anemia e nível de atividade física” e projeto de pesquisa “Levantamento de 

casos de anemia, dor crônica e nível de atividade física em amostra da população de santos e os efeitos 

do exercício físico”. A realização desses projetos está sendo totalmente de forma integrada, contando 

com a participação de docentes, tanto do eixo comum (Biológico) quanto do eixo específico (Educação 

Física). Alguns assuntos tratados em aula estão sendo levados para os diferentes projetos.   

b) Monitoria e oficinas de Socorros de Urgência: em parceira com a professora responsável pelo módulo 

de Socorros de Urgência, este projeto integra ações do PET-EF com o grupo de alunos 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 alunos do Curso (não PETianos) para 

execução deste projeto. 

c) Grupos de Estudo: os alunos do curso de Educação Física tem bastante dificuldades nos módulos do 

Eixo Biológico, sendo boa parte reprovada. Nesse sentido, os PETianos propuseram a realização de um 

projeto de extensão, voltado para o estudo do conteúdo desenvolvido durante os módulos do eixo 

biológico, onde além de estudarem junto com os alunos o conteúdo desenvolvido durante aquela 

semana no módulo, estão trazendo mais exemplos voltados para o curso de Educação Física. 

Importante ressaltar que os módulos do Eixo Biológico são desenvolvidos em turmas mistas, com 
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alunos de todos os cursos da área de saúde da Baixada Santista. O desenvolvimento dessas atividades 

foi comprometido por conta da greve, no entanto, esperamos em 2013 desenvolvê-las a contento e, a 

partir de avaliação sobre o desempenho dos alunos que participam do grupo de estudo, investigar se 

realmente essa atividade está contribuindo para a melhora no desempenho dos nossos alunos.    

 

5.2. Dirigidas ao Tutor  

 

5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/ científicas mais relevantes que realizou/ 

participou no ano. (Congressos, publicações, pesquisas, etc) 

a) Docência no âmbito da UNIFESP: ensino de graduação (180 horas) e ensino de pós-graduação strictu 

sensu (80 horas); 

b) Vice-Coordenadora do curso de graduação em Educação Física – Modalidade Saúde até abril de 

2012; 

c) Vice-Coordenadora do curso de pós-graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde desde abril de 

2012; 

d) Orientações de Iniciação Científica: 

- Mariana Eiras Borges. Título do Projeto: Efeito do treinamento físico resistido na sensibilidade barorreflexa em 

ratos SHR. Bolsa PIBIC-CNPq 2012. 

- Tatiana Rivas Regis. Título do Projeto: prevalência dos riscos cardiovasculares em escolares do munícipio de 

Santos. Bolsa PIBIC-CNPq 2011. 

- Eduardo Hiroshi Matsuo Junior. Título do Projeto: Efeito do treinamento físico aeróbio sobre a apoptose da 

musculatura esquelética de ratos espontaneamente hipertensos. 

- Francine Pereira de Carvalho. Título do Projeto: Efeito agudo e crônico da suplementação de energético nos 

parâmetros cardiovasculares de ratos SHR submetidos ao teste de esforço máximo. 

- Renata Botelho. Título do Projeto: Um estudo de caso sobre os efeitos de um programa de exercício físico de 

4 meses para anemia falciforme. 

e) Orientações de Mestrado: 

- Fabiana de Salvi Guimarães. Título do Projeto: Efeito do uso de glicocorticóide na morfologia cardíaca em 

ratos. Bolsa de Mestrado financiada pela FAPESP. Programa Biodinâmica do Movimento Humano - Escola de 

Educação Física e Esporte da USP. 

- Luiz Henrique Soares de Andrade. Título do Projeto: Efeito do treinamento físico aeróbio na função e estrutura 

cardíaca em ratos espontaneamente hipertensos: vias de sinalização intracelular. Bolsa de mestrado sendo 

financiada pela CAPES. Programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde - Universidade Federal de São Paulo- 

Campus Baixada Santista. 

- Fábio Tanil Montrezol. Título do Projeto: Efeito de um período de treinamento físico resistido na pressão 

arterial de idosos hipertensos: influência do polimorfismo da enzima conversora de angiotensina. Programa 

Interdisciplinar em Ciências da Saúde - Universidade Federal de São Paulo- Campus Baixada Santista. 

- Daniele Tavares Martins. Título do Projeto: Efeito do Método Pilates na pressão arterial de indivíduos 

hipertensos. Bolsa de Mestrado financiada pela FAPESP. Programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde - 

Universidade Federal de São Paulo- Campus Baixada Santista. 
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- Viviane Aparecida Vieira Nogueira Braga. Título do Projeto: Efeito do treinamento físico aeróbico sobre a 

resposta vasomotora de ratas ovariectomizadas. Bolsa de Mestrado financiada pela FAPESP. Programa 

Interdisciplinar em Ciências da Saúde - Universidade Federal de São Paulo- Campus Baixada Santista. 

f) Orientações de Doutorado: 

- Wilson Max Almeida Monteiro de Moraes. Título do Projeto: Efeitos do treinamento físico aeróbio sobre  

marcadores do estresse carbonila e do retículo na musculatura esquelética de ratos submetidos à uremia 

experimental. Bolsa de doutorado sendo financiada pela CAPES. Programa Interdisciplinar em Ciências da 

Saúde - Universidade Federal de São Paulo- Campus Baixada Santista. 

- Ricardo de Moura Conrado. Título do Projeto: Investigação do Remodelamento Cardíaco Mediado por 

Receptores Beta Adrenérgicos em Ratos Submetidos a Estresse. Bolsa de doutorado sendo financiada pela 

CAPES. Programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde - Universidade Federal de São Paulo- Campus 

Baixada Santista. 

g) Participação em congressos: 

- XXXIII Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Debatedor da atividade: Sessão de 

Apresentação de Temas Livres Selecionados para o Prêmio do Departamento - Pesquisa Aplicada; 

Coordenadora da atividade: Sessão de Pôsteres; Coordenadora da atividade: Mesa redonda (com temas 

livres): Exercício, distúrbios do sono e risco cardiovascular; Apresentação dos trabalhos: Efeitos do treinamento 

aeróbico associado à suplementação com leucina na musculatura esquelética em modelo genético de 

insuficiência cardíaca; Exercício físico reduz pressão arterial de idosos hipertensos; Melhora da função 

miocárdica após exercício físico não requer alterações em proteínas que controlam o cálcio. 2012.  

- IV Congresso Brasileiro de Metabolismo, Nutrição e Exercício. Apresentação dos trabalhos: Efeitos da 

suplementação de creatina no músculo esquelético e na homeostasia da glicose em ratos tratados com 

dexametasona; Exercício físico resistido melhora os níveis de força muscular e reduz pressão arterial de idosos 

hipertensos. 2012.  

- XX Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Avaliador das sessões de pôster. 2012. (Congresso). 

- XXVII Reunião Anual Federação de Sociedades de Biologia Experimental (FeSBE 2012). Apresentação do 

trabalho: Efeito de treinamento físico na insuficiência cardíaca; Avaliador das sessões de pôster. 2012.  

- High Blood Pressure Research - 2012 Scientific Sessions. Effect of resistance training period on blood 

pressure, circulating levels of interleukin 6, quality of life and functional capacities in elderly hypertensive 

patients. 2012. 

- 35o Simpósio Internacional de Ciências do Esporte. Apresentação dos trabalhos: A hipotensão pós-exercício 

é acentuada após sessão aguda de ciclismo aquático em idosos hipertensos; Crescimento, desenvolvimento e 

aptidão física relacionada à saúde de crianças e adolescentes da cidade de Santos (SP) - estudo longitudinal: 

abordagem dos riscos cardiovasculares em escolares. 2012. 

- III Encontro do Programa de Educação Tutorial (PET) da UNIFESP. PET Educação Física. 2012. 

- II Encontro do Núcleo de Bioética do Campus Baixada Santista. 2012.  

- XVII Encontro Nacional dos Grupos PET. Apresentação do trabalho: Canoagem e educação ambiental no 

meio urbano; Avaliador dos pôsteres da área de Ciências Biológicas. 2012. 

- A Educação Física no PRÓ-Saúde e PET-Saúde: impactos na formação. PET Educação Física UNIFESP. 

2012.  

- IV Encontro de Iniciação Científica. Membro da comissão julgadora. 2012.  
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- 64
a
 Reunião Anual da SBPC. Membro do Corpo de Avaliadores dos trabalhos submetidos à 64

a
 Reunião 

Anual da SBPC. 2012. (Outra). 

- IX Fórum de Pesquisa em Exercício Físico e Reabilitação Cardiovascular. Apresentação de Grupos de 

Pesquisa. 2012.  

h) Publicações:  

Artigos completos publicados em periódicos 

- RODRIGUES, B.; JORGE, L.; MOSTARDA, C.T.; ROSA, K.T.; MEDEIROS, A.; MALFITANO, C.; DE SOUZA, 

A.L.; VIEGAS, K.A.S.; LACCHINI, S.; CURI, R.; BRUM, P.C.; DE ANGELIS, K.; IRIGOYEN, M.C. Aerobic 

Exercise Training Delays Cardiac Dysfunction and Improves Autonomic Control of Circulation in Diabetic Rats 

Undergoing Myocardial Infarction. Journal of Cardiac Failure, v. 18, p. 734-744, 2012. 

- DATTILO, M.; ANTUNES, H.K.M.; MEDEIROS, A.; MÔNICO-NETO, M.; SOUZA, H.S.; LEE, K.S.; TUFIK, S.; 

DE MELLO, M.T. Paradoxical sleep deprivation induces muscle atrophy. Muscle & Nerve (Print), v. 45, p. 431-

433, 2012. 

 

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 de todas as 

decisões, não apenas como estratégia de co-responsabilizar, mas no sentido de envolver todos os membros do 

grupo na elaboração da mesma. 

b)  A proposição dos projetos individuais são feitas sempre segundo interesse dos próprios alunos. São 

dadas idéias, 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 sob supervisão do tutor.  

c) Disponibilidade presencial e não presencial (telefone e correio eletrônico) para discussão de assuntos 

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

sobre 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 alunos do grupo PET e outros envolvidos em atividades do grupo; 

c) Envolvimento tanto de alunos quanto docentes e funcionários nas atividades propostas pelo grupo. 

 

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.  



 
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 

 

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

universitária, adotando procedimentos semelhantes aos do PET (edital e entrevista); 

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 

5.3.1. Informe os trabalhos apresentados/ publicados por cada um dos alunos do grupo, 

indicando o evento, o local e a data. 

Bruna Teixeira Labella 

- Participação como estagiária na organização do BRAZIL SPORTS SHOW e CONGRESSO ESPORTIVO 

BRAZIL SPORTS SUMMIT - Julho de 2012; 

- Participação como estagiária na 22ª FITNESS BRASIL INTERNACIONAL na função de monitor na área de 

organização de eventos - maio de 2012; 

- Participação como voluntária do estágio na realização da 27º 10KM TRIBUNA FM-UNILUS - maio de 2012; 

- Participação como estagiária no DIA DO DESAFIO 2012 - maio de 2012; 

- Participação como estagiária voluntária no REVEZAMENTO DO MAR - RAMADA-CORRIDA-NATAÇÃO - 

fevereiro de 2012; 

- Participação no Projeto de Extensão "Campanha para levantamento do risco para doença metabólica 

hereditária e orientações: dor crônica, anemia e nível de atividade física" - janeiro de 2012; 

- Participação na "XIII CLÍNICA DE CAPOEIRA, II CONGRESSO BRASILEIRO DE CAPOERIA ESCOLAR" - 

agosto de 2012; 

- Participação no "III Encontro do Programa de Educação Tutorial (PET) da UNIFESP" - março de 2012; 

- Participação do Projeto de extensão “Clube do Pedal” (janeiro-dezembro); 

- Participação do Passeio Ciclístico/ Exercite Saúde – SESI (maio); 

- Participação no encontro " A Educação Física no PRÓ-Saúde e PET-Sáude: impactos na formação." - agosto 

de 2012; 

- Participação da organização do Torneio Interno da Baixada Santista, realizado nos dias 26 de novembro a 19 

de dezembro, de segunda à sexta, das 18h às 23h, no clube de regatas Saldanha da Gama – Santos; 

- Participação no XX Congresso de Iniciação Científica – PIBIC  - novembro de 2012; 

- Participação do curso de Psicologia no esporte de alto rendimento com o psicólogo Marcelo Abuchacra, no 

congresso esportivo Brazil Sports Summit, realizado no dia 12 de julho de 2012, das 11h às 12h45, na Bienal 

do Parque Ibirapuera – SP. 

 

Eduardo Oliveira Borges 

- Participação do Projeto de extensão: "Campanha para levantamento do risco para doença metabólica 

hereditária e orientações: dor crônica, anemia e nível de atividade física" (Janeiro); 

- Participação e desenvolvimento no Programa de monitoria do Curso de Educação Física 2011-2012 nos 

módulos Fundamentos das atividades físicas e esportivas IV – Coletivos e Fundamentos das atividades físicas 

e esportivas IV – Individuais (Agosto – Julho); 

- Participação do III Encontro do Programa Tutorial (PET); 



 
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 

 

- Participação do Projeto de extensão Clube do Pedal;  

- Participação do Passeio Ciclístico / Exercite Saúde – SESI Santos – (Maio); 

- Participação do Programa e evento Super Férias do SESI Santos – (Julho); 

- Participação dos Jogos Estudantis do SESI Santos – (Setembro); 

- Participação do evento Tribuna Kids do SESI Santos realizado na cidade de Registro - (Outubro); 

- Participação e apresentação Oral do Pôster do Projeto de Monitoria de Educação Física 2011-2012 no XX 

Congresso de Iniciação Científica – PIBIC (novembro); 

- Participação do V Congresso de Extensão – PIBEX (novembro). 

 

Felipe de Avila Morais 

- Participação no Curso de Treinamento de Técnicas de Recreação Aplicados em Condomínios, Hotéis e 

Festas Infantis, realizado nos dias 03 e 05 de julho de 2012, com carga horária de 08 horas. 

- Participação no Curso de Treinamento do Grupo Ludicky: Ambientes Lúdicos, com carga horária de 05 horas, 

realizado no dia 14 de abril de 2012. 

- Participação no I Fórum de graduação, realizado nos dias 06 e 07 de novembro de 2012, na Universidade 

Federal de São Paulo – SP. 

- Participação da organização do Torneio Interno da Baixada Santista, realizado nos dias 26 de novembro a 19 

de dezembro, de segunda à sexta, das 18h às 23h, no clube de regatas Saldanha da Gama – Santos. 

- Participação no XX Congresso de Iniciação Científica – PIBIC (novembro). 

 

Francine Pereira de Carvalho 

- Participação do Projeto de extensão: "Campanha para levantamento do risco para doença metabólica 

hereditária e orientações: dor crônica, anemia e nível de atividade física" (janeiro); 

- Desenvolvimento do Projeto de Iniciação científica "Efeito agudo e crônico da suplementação de bebida 

energética nos parâmetros cardiovasculares de ratos SHR submetidos ao teste de esforço máximo" (janeiro-

dezembro); 

- Participação do projeto de extensão "Clube do pedal" (janeiro-dezembro); 

- Participação do projeto de extensão “Programa de exercícios físicos moderados para controle da pressão 

arterial e da glicemia de frequentadores da orla de Santos” (janeiro-julho); 

- Participação no III Encontro do Programa de Educação Tutorial (PET) (março); 

- XXXIII Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (junho); 

- Participação e apresentação de trabalho no IV Encontro de Iniciação Científica do Campus Baixada Santista 

(outubro); 

-  IX Fórum de pesquisa em exercício físico e reabilitação cardiovascular (outubro); 

- Participação no I Fórum de graduação da UNIFESP (novembro); 

- Participação do XX Congresso de Iniciação Científica – PIBIC (novembro); 

- Participação do V Congresso de Extensão – PIBEX (novembro). 

 

Guilherme dos Reis Dias 

- Desenvolvimento do Projeto de Iniciação científica: "Respostas afetivas e fisiológicas do exercício físico 

realizado até a exaustão voluntária máxima com uso de diferentes bebidas estimulantes" (janeiro-dezembro); 

- Participação do projeto de extenão: "Clube do pedal" (jan-dez); 
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- Participação no curso “Bandagens Funcionais (Kinesio Taping)” (Junho); 

- Participação e apresentação de banner no “35º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte” (Outubro); 

- Participação no IV Encontro de Iniciação Científica do Campus Baixada Santista (Outubro); 

- Participação no III Encontro do Programa de Educação Tutorial (PET) (Março); 

- Participação no Circuito de habilidades do Dia do desafio no SESC (Maio); 

- Participação no Desafio nas empresas de ginástica laboral do Dia do desafio do SESC (Maio); 

- Participação do XX Congresso de Iniciação Científica – PIBIC (Novembro); 

- Participação do V Congresso de Extensão – PIBEX (Novembro); 

- Participação no “Festival de Natação de Verão” do SESC em Cubatão (Março); 

- Participação no “V Construser” no SESC Santos (Março); 

- Participação nos “10Km da Tribuna” (Maio); 

- Participação no “Passeio Ciclístico” no 6º batalhão da PM (Maio); 

- Participação no “Tribuna KIDS” (Outubro); 

- Organização e arbitragem do “Torneio Interclasses” no SESI Santos (Setembro). 

 

Lucas Miom Augusto 

- Participação do Projeto de extensão: "Campanha para levantamento do risco para doença metabólica 

hereditária e orientações: dor crônica, anemia e nível de atividade física" (janeiro); 

- Participação do Projeto de extensão “Clube do Pedal” (janeiro-dezembro); 

- Participação do Projeto de extensão “Canoagem e Educação Ambiental” (janeiro-dezembro); 

- Participação no III Encontro do Programa de Educação Tutorial (PET) (março); 

- Participação do Passeio Ciclístico/ Exercite Saúde – SESI (maio);  

- Apresentação Pôster no XVII Encontro Nacional do Programa de Educação Tutorial (julho);  

- Apresentação Oral no XX Congresso de Iniciação Científica – PIBIC (novembro). 

 

Mariana Cruz Lazzarin 

- Participação no encontro " A Educação Física no Pró Saúde e PET- Saúde: Impactos na formação", USP, 

2012; 

- Participação no IX Fórum de pesquisa em exercício físico e reabilitação cardiovascular, 2012.;  

- Participação no I Fórum de Graduação - UNIFESP, 2012. 

 

Renata Botelho 

- Desenvolvimento do Projeto de Iniciação científica: "Os efeitos de um programa de exercício físico para 

anemia falciforme" (janeiro-dezembro); 

- Desenvolvimento do Projeto de extensão: "Campanha para levantamento do risco para doença metabólica 

hereditária e orientações: dor crônica, anemia e nível de atividade física" (janeiro); 

- Participação do projeto de extensão: "Clube do pedal" (jan-dez); 

- Participação no 22° fitness Brasil Internacional (maio); 

- Participação e apresentação de trabalho no IV Encontro de Iniciação Científica do Campus Baixada Santista 

(outubro); 

- Participação no III Encontro do Programa de Educação Tutorial (PET) (março); 

- Participação no Circuito de habilidades do Dia do desafio no SESC (maio); 
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- Participação no I Fórum de graduação da UNIFESP (novembro); 

- Participação no Desafio nas empresas de ginástica laboral do Dia do desafio do SESC (maio);  

- Participação do XX Congresso de Iniciação Científica – PIBIC (novembro); 

- Participação do V Congresso de Extensão – PIBEX (novembro). 

 

Thais Lazaneo Zirnberger 

- Curso Técnico Pedagógico de Ginástica Rítmica, Águas de Lindóia-SP, 16 a 18 de março de 2012; 

- Participação do III Encontro do Programa de Educação Tutorial (PET) da Universidade Federal de São Paulo, 

no dia 19 de março de 2012; 

- XI Curso de Recreação da Licere Recreação e Eventos, Santos-SP, 31 de março de 2012; 

- Curso de arbitragem de Ginástica Rítmica, Piracicaba – SP, de 20 à 22 de abril de 2012; 

- Monitora dos módulos específicos de Ginástica e Aproximação, sob coordenação do Prof. Dr. Conrado A. G. 

Federici, da Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista, agosto/2011 a maio/2012;     

- Iniciação Científica "Análise da Relação entre Força e Equilíbrio em Atletas com Deficiência Visual e seus 

Guias Participantes da Seleção Brasileira Paralímpica de Atletismo" sob orientação do Prof. Dr. Ciro Winckler 

de Oliveira Filho; 

- Curso de Tênis em cadeira de rodas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal –RN, 8 e 9 de 

novembro de 2012; 

- Participação no III Congresso Paralímpico Brasileiro e II Congresso Para Desportivo Internacional, realizado 

na cidade de Natal -RN, no período de 07 a 10 de novembro de 2012; 

- Apresentação oral do trabalho "Análise da Relação entre Força e Equilíbrio em Atletas com Deficiência Visual 

e seus Guias Participantes da Seleção Brasileira Paralímpica de Atletismo", no III Congresso Paralímpico 

Brasileiro e II Congresso Para Desportivo Internacional, realizado na cidade de Natal -RN, no período de 07 a 

10 de novembro de 2012; 

- Participação no 20ºCongresso de Iniciação Científica – PIBIC da Universidade Federal de São Paulo, nos dias 

30/11 e 01/12 de 2012. 

 

Thaisa Suemi Nacamoto 

- Desenvolvimento do projeto de pesquisa “ Relação entre depressão, ansiedade e atividade física em 

mulheres obesas (dez-jan); 

- Participação do Projeto de extensão: "Campanha para levantamento do risco para doença metabólica 

hereditária e orientações: dor crônica, anemia e nível de atividade física" (janeiro); 

- Participação do projeto de extenão: "Clube do pedal" (jan-dez); 

- Participação no III Encontro do Programa de Educação Tutorial (PET) (março); 

- Participação do projeto de extenão: "Clube do pedal" (jan-dez); 

- Desenvolvimento de aula e participação do encontro da UAT no dia do idoso (out); 

- Participação do projeto de extensão “Programas de exercícios físicos moderados para controle da pressão 

arterial e glicemia de frequentadores da orla de santos” (jan-dez); 

- Participação do projeto de extensão “Clube da Caminhada” (fev-jul); 

- Participação do V congresso de Extensão – PIBEX (nov). 
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Vanessa Matos Fraga 

- Participação no encontro " A Educação Física no Pró Saúde e PET- Saúde: Impactos na formação" A 

educação Física no Pró Saúde e PET- Saúde: Impactos na formação – USP; 

 - Iniciação Científica -O significado da Atividade Física para mulheres idosas residentes em Santos; 

- Apresentação oral no XX Congresso de Iniciação Científica - PIBIC - UNIFESP, 2012.   O significado da 

Atividade Física para mulheres idosas residentes em Santos; 

- Apresentação Oral no(a) 5° Congresso de Extensão - PBEX, 2012;   

Projeto de extensão BemViMI ( Bem Viver Na Melhor Idade); 

- Bolsista no Projeto de extensão Bem Viver na melhor idade (BemViMI) (2010 á 2012). UNIFESP; 

 - Participação no curso: Hidro para populações especiais - 22° Fitness Brasil;  

 - Participação no curso: Hidro x Emagrecimento - 22° Fitness Brasil;  

 - Participação no curso: Treinamento de Hipertrofia x Emagrecimento, 2012 - 22° Fitness Brasil;  

- Participação no IX Fórum de pesquisa em exercício físico e reabilitação cardiovascular, 2012;  

- Participação na palestra "Universidade Pública e a Expansão do Ensino Superior no Brasil"; 

- Curso Online Auto instrucional  "Como fazer investimentos" – FGV; 

- Grupo de estudos Corpo e cultura GEPECC – UNIFESP; 

- Estágio de recreação e lazer, como monitora, pela empresa Licere, tendo trabalhado no Hotel Sofitel Guarujá 

Jequitimar; 

- Prestação de serviço voluntário (estágio supervisionado) nas aulas de hidroginástica e de natação infantil/ 

adulto, Centro comunitário -  Prefeitura Municipal de Guarujá. 

 

Wladimir Barbosa Reis 

- Participação como estagiário na organização do evento Brazil Sports Show e no congresso esportivo Brazil 

Sports Summit, realizados nos dias 12 a 15 de julho de 2012, na Bienal do Parque Ibirapuera – SP; 

- Participação no curso de Psicologia no esporte de alto rendimento com o psicólogo Marcelo Abuchacra, no 

congresso esportivo Brazil Sports Summit, realizado no dia 12 de julho de 2012, das 11h às 12h45, na Bienal 

do Parque Ibirapuera – SP; 

- Participação na palestra “A universidade pública e a expansão do ensino superior no Brasil” com a prof.ª 

Marilena Chauí, realizada no dia 20 de agosto de 2012, das 19h às 23h, no teatro municipal Brás Cubas – 

Santos; 

- Participação no encontro “Educação Física no PRÓ-Saúde e PET-Saúde: impactos na formação”, realizado 

nos dias 30 e 31 de agosto de 2012, na escola de Educação Física e Esportes da USP – SP; 

- Participação no I Fórum de graduação, realizado nos dias 06 e 07 de novembro de 2012, na Universidade 

Federal de São Paulo – SP; 

- Participação da organização do Torneio Interno da Baixada Santista, realizado nos dias 26 de novembro a 19 

de dezembro, de segunda à sexta, das 18h às 23h, no clube de regatas Saldanha da Gama – Santos. 
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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 petianos. 

a)  Com a construção de projetos individuais, passamos a vivenciar a pesquisa cientifica, 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. 

A língua estrangeira foi fundamental na construção acadêmica e social dos petianos. 

b)  Sensibilidade a critica e a autocrítica, conforme a opinião dos colegas e do tutor, gerando uma 

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

ampliação das idéias no contexto social e cultural, devido aos encontros semanais de desenvolvimento de 

leituras e debates com diferentes visões dos integrantes, permitindo um aprofundamento de contextos 

históricos, políticos, literários e deixando de lado a antiga leitura superficial. 

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.  

 

6. PARECER FINAL DO COMITÊ LOCAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local e Data: 

 

Assinatura do Pró-Reitor (a) PET 

 

Assinatura de um representante do Comitê Local 
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Assinatura do Tutor 

 

Assinatura do representante dos Alunos, escolhido pelo Grupo 

 


