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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE IFES 

 

Relatório Anual de Atividades – 2011 
(4 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010) 

 

1.    IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP  
1.2. Grupo: Educação Física  
1.3. Home Page do Grupo: http://peteduca.wordpress.com 
1.4. Data da Criação do Grupo: 1º de outubro de 2009  
1.5. Tema (somente para os grupos criados a partir dos lotes temáticos): n.s.a.  
1.6. Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: Educação Física  
1.7. Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: 

(   ) Licenciatura           (X) Bacharelado           (   ) Licenciatura e Bacharelado 
1.8. Nome do Tutor: Sionaldo Eduardo Ferreira  
1.9. E-Mail do Tutor: sferreira@unifesp.br  
1.10. Titulação e área: Doutorado / Ciências  
1.11. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): 1º de outubro de 2009  
1.12. Interlocutor do PET na IES: Cristiane Regina da Silva  
1.13. E-Mail do Interlocutor: crsilva@unifesp.br  
1.14. Pró-Reitor de Graduação: Miguel Roberto Jorge  
1.15. E-Mail do Pró-Reitor de Graduação: proreitorgrad@unifesp.br  

 
2. INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS: 
 
a) Quadro de identificação:  
Especificar o mês/ano de ingresso no curso de graduação da IES e no programa PET, o período letivo que está cursando 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 

Coef. Atual de 
Rend. Escolar 

Paulo Eduardo de Assis Pereira  03/2008 10/2009 3º ano / 6º sem. 8,01 

Rodrigo Bernardes Gomes  03/2008 10/2009 3º ano / 6º sem. 8,63 

Francine Pereira de Carvalho 03/2009 10/2009 2º ano / 4º sem. 8,29 

Luana de Oliveira Candido 03/2009 10/2009 2º ano / 4º sem. 7,15 

Nome dos não bolsistas  Ingresso na 
IES 

Ingresso no 
PET 

Período letivo 
atual 

Coef. Atual de 
Rend. Escolar 

Renan Pozzi 03/2007 10/2009 4º ano / 8º sem. 9,00 

Lyara Maria da Mota 03/2009 10/2009 2º ano / 4º sem. 7,54 

Nome dos novos alunos  Ingresso na 
IES 

Ingresso no 
PET 

Período letivo 
atual 

Coef. Atual de 
Rend. Escolar 

Álvaro Carlos de S.M dos Santos 03/2008 12/2010 3º ano / 6º sem. 7,16 
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Nome dos bolsistas  Ingresso na 
IES 

Ingresso no 
PET 

Período letivo 
atual 

Coef. Atual de 
Rend. Escolar 

Guilherme dos Reis Dias 03/2009 12/2010 2º ano / 4º sem. 7,97 

Mariana Cruz Lazzarin 03/2009 12/2010 2º ano / 4º sem. 8,00 

Renata Botelho 03/2009 12/2010 2º ano / 4º sem. 8,26 

Robert Wagner Silva de Souza 03/2008 12/2010 3º ano / 6º sem. 7,13 

Thais Lazaneo Zirnberger 03/2010 12/2010 1º ano / 2º sem. 8,13 

Thaisa Suemi Nacamoto 03/2009 12/2010 2º ano / 4º sem. 7,18 

Média geral PETianos  7,88 

 
Conforme informação enviada pelo Setor de Tecnologia da Informação, da Pró-Reitoria de 
Graduação da UNIFESP, a média geral dos alunos matriculados no Curso de Educação 
Física, no ano de 2010 foi de 7,45. 
 
b) Em caso de declínio no rendimento acadêmico do g rupo e/ou de um bolsista ou não-
bolsista em particular, justifique. 
 

Nome dos bolsistas  Coef. de Rend. Escolar 
passado 

Coef. de Rend. Escolar atual  

Francine Pereira de Carvalho 8,29 7,88 
 
A aluna justificou o declínio do rendimento acadêmico em decorrência do início das atividades de 
estágio curricular e o envolvimento em atividades extracurriculares, bem como a execução de seu 
projeto e a colaboração no projeto de outros alunos PETianos, resultando em redução do tempo para 
dedicação individual aos estudos. Consciente da necessidade de melhora constante deste índice fez 
uma auto-avaliação e propôs uma reorganização nos seus métodos de estudo e participação nas 
atividades extracurriculares. 
 
 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 
 

3.1. Ensino/Pesquisa e Extensão 
Informar as doze atividades de ensino, pesquisa e extensão consideradas mais relevantes 
 

3.1.1 - Natureza da Atividade Realizada: 
 
- Administrativa (ampliação do grupo) 
 
Tema: 
 
- Seleção de alunos. 
- Reuniões para apresentação e conhecimento do grupo. 
- Reuniões para acerto de agenda das atividades. 
 

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 Set Out  Nov 
(X) 

Dez 
(X) 

Público Alvo: 
 
- alunos do Curso de Educação Física; 
- seleção de sete novos alunos para substituição de um aluno concluinte e para inclusão de seis novos alunos a fim de 
completar o 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. 



3 
 

 
- Seleção de alunos: publicação e divulgação do edital, realização do processo seletivo e assinatura do termo de 
compromisso; 
- Reuniões para apresentação e conhecimento do grupo: dinâmicas no início das atividades, apresentações pessoais, 
incluindo objetivos e metas acadêmicas individuais e coletivas;  
- Reuniões para acerto de agenda das atividades: definição das atividades iniciais a serem desenvolvidas e agenda. 
 
Promotores da atividade: 
 
- As atividades foram promovidas pelo grupo PET. 
 
Parceiros ou colaboradores da atividade:  
 
- Para o processo seletivo, houve colaboração de dois professores da Comissão do Curso de Educação Física. 
 

Justificativa para realização da atividade: 
 
- Seleção de alunos para substituição de um aluno concluinte e ampliação do grupo PET-EF; elaboração e organização da 
agenda inicial de atividades do grupo e de cada aluno. 
 

Resultados esperados com a atividade: 
 
- Ampliação do grupo  PET-Educação Física. 
 
Resultados alcançados com a atividade: 
 
- Foram realizadas 10 (dez) inscrições para o processo seletivo, sendo aprovados 07 (sete) alunos para completar o grupo. 
 
Comentário geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
 
- Foi realizada ampla divulgação do processo seletivo pelo Tutor, por meio de visitas em salas de aula, pelo correio eletrônico 
dos alunos e por cartazes. Consideramos razoável o número de inscrições, dado que muitos alunos do curso não 
apresentam os critérios de elegibilidade conforme normas do programa, sendo que entre os alunos elegíveis, muitos 
possuem vínculo com os programas de monitoria acadêmica, de extensão universitária e de iniciação científica, optando por 
permanecer somente nestas atividades. Assim consideramos que o processo seletivo foi bem elaborado e efetivo na seleção 
de novos alunos para completar o grupo. 
 

 
 
3.1.2 - Natureza da Atividade Realizada: 
 
Ensino 
 
Tema: 
 
- Reuniões científicas: apresentação de artigos e livros, treinamento didático, aproximação a temas de interesse do grupo e 
diagnóstico de temas para as futuras reuniões [(assuntos relacionados aos projetos individuais e temas gerais aplicáveis a 
todos os projetos (metodologia da pesquisa científica, por exemplo)]; 
- Reuniões para apresentação e discussão de textos literários, discussões sobre o adequado uso da linguagem e das 
possíveis relações entre produções culturais e a Educação Física (Encontro do Suco com Letras);  
- Monitoria acadêmica nos módulos de Socorros de Urgência e do Eixo Biológico (Módulo do Átomo à Célula); 
- Cursos de língua estrangeira. 
 
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: 
 
- Até o presente momento, as atividades desenvolvidas foram destinadas ao próprio grupo, exceto a monitoria acadêmica 
para o Módulo de Socorros de Urgência, do Eixo Específico e para o Módulo do Átomo à Célula, do Eixo Biológico. Nesta 
atividade, os alunos monitores auxiliam os demais alunos do Curso de Educação Física que estejam cursando estes 
módulos, conforme demanda dos próprios alunos, dada a dificuldade apresentada para o desempenho acadêmico, em 
especial nos módulos do Eixo Biológico (atividade realizada de abril a novembro de 2010). 
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Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de participação dos alunos/grupo: assistindo 
ou realizando pessoalmente a atividade. 
 
- Reunião científica: inicialmente o Tutor distribui alguns artigos científicos com temas relacionados aos projetos individuais e 
são realizadas apresentações destes artigos, sendo identificadas as principais dificuldades para compreensão plena dos 
trabalhos. Posteriormente, os alunos passaram a selecionar trabalhos relacionados e distribuíram no grupo para sua leitura e 
discussão nas reuniões. Momento coletivo utilizado para identificação de temas para estudos metodológicos relacionados 
aos projetos individuais, incluindo sua fundamentação com base na literatura sobre o os temas. 
- Reunião para o “Suco com letras”: o propósito principal desta reunião é o incentivo à leitura de obras literárias visando à 
melhora da utilização geral da língua portuguesa no cotidiano, além de propiciar um momento mais descontraído para 
interação dos participantes do grupo. Mudamos o formato em relação ao programa inicial, passando para reuniões mensais, 
quando os alunos e o tutor devem fazer uma breve apresentação do livro escolhido conforme interesse, devendo ser 
produzida uma resenha, a qual posteriormente é publicada no blog do grupo. 
- Monitoria acadêmica: foram realizadas reuniões semanais durante o período de oferta dos respectivos módulos, montando-
se um grupo de estudos e atendimento em esquema de plantão de dúvidas. 
- Cursos de língua estrangeira: os alunos são estimulados a fazer cursos de línguas, sendo que todos optaram pela língua 
inglesa. Aqueles que têm condições financeiras realizam cursos em escolas regulares ou aulas particulares, e os que não 
possuem bolsa ou condições para esta despesa, iniciaram cursos gratuitos em sítios eletrônicos da internet. Em ambos os 
casos observa-se evolução na capacidade para leitura de artigos na língua inglesa e o interesse pelo aprendizado. 
 
Promotores da atividade: 
 
- As atividades desenvolvidas foram promovidas 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 a 
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 com professores tanto do Eixo Específico (área da Educação Física), como dos eixos 
comuns (Biológico, Inserção Social e Trabalho em Saúde). 
 

Justificativa para realização da atividade: 
 
- As atividades realizadas até o momento estavam previstas no planejamento do grupo. 
- 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, tanto de forma direta (tutor e 
alunos), como indireta (comunidade do curso). 
 

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, 
assim como de técnicas para redação e organização de projetos de iniciação científica e de extensão universitária 
(organização temática, citações, referências, estrutura de projetos etc); 
- 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; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
 
- 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, o que se por um lado permitiu a reunião 
de todo o grupo, por outro reduziu o aproveitamento individual de alguns alunos. Espera-se que esta dificuldade seja 
equacionada quando a sede definitiva do Campus Baixada Santista for entregue para uso. 
- Em linhas gerais as atividades desenvolvidas atingiram êxito, dado que os alunos apresentaram evolução importante em 
relação à compreensão de estrutura para composição de projetos, organização temática e sistematização de estudos, além 
da melhora no uso da linguagem falada e escrita, e da leitura em trabalhos publicados em língua estrangeira. 
- De acordo com os alunos atendidos na monitoria acadêmica do Eixo Biológico, o apoio dos alunos PETianos foi muito 
importante e significativo para a melhora de seu desempenho nestes módulos. 
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3.1.3 - Natureza da Atividade Realizada: 
 
Pesquisa e extensão universitária 
 
Tema: 
 
- Reuniões individuais: orientação individual, discussões sobre objetivos acadêmicos e interesse temático; 
- Reuniões coletivas: seleção de trabalhos sobre o tema inicialmente escolhido, distribuição do material entre os membros do 
grupo (revisão coletiva) e estudo individual de trabalhos relacionados ao temas escolhidos. 
- Elaboração e execução de projetos. 
 
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: 
 
- As atividades desenvolvidas foram destinadas ao próprio grupo. 
- Nas atividades de pesquisa e extensão, há interação com a comunidade acadêmica do Curso de Educação Física, dos 
demais cursos do Campus e com a comunidade geral da Baixada Santista. 
 
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. 
 
- Reunião individual: supervisão e orientação para elaboração e acompanhamento do andamento dos projetos individuais. 
- Reunião científica: reuniões para apresentação da evolução da elaboração e execução dos projetos, dinâmicas de grupo 
para colaboração mútua entre os alunos para execução de seus projetos. 
- Projeto coletivo - Tela-PET: não prevista no planejamento inicial, esta atividade foi proposta pelo grupo para promover a 
interação com a comunidade do Campus Baixada Santista, pela apresentação mensal de um filme motivador para o debate 
sobre a formação acadêmica e a atuação profissional na área da saúde. 
- Projetos individuais: abaixo um breve descritivo das propostas elaboradas. 
1) Canoagem e educação ambiental no meio urbano – pretende realizar, 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. 
2) Atitude saudável: oficinas para promoção da saúde – pretende realizar oficinas problematizadoras com temas previamente 
definidos, sujeito a alteração de acordo com a demanda e a necessidade do público alvo no âmbito de promoção de saúde 
para os moradores da cidade de Santos. 
3) Adolescência e vulnerabilidade social: Educação Física como fator motivacional – pretende oferecer 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. 
4) Capacitação para prevenção de acidentes e para os primeiros socorros – pretende realizar um ciclo de oficinas educativas, 
demonstrando os procedimentos para prevenção de acidentes e realização dos primeiros socorros, quando estes se fizerem 
necessários. 
5) Efeitos da Atividade Física e Conscientização de escolares como fatores de intervenção na Obesidade e nos Distúrbios do 
sono – pretende desenvolver ações que incentivem hábitos saudáveis em pais e crianças estudantes do ensino fundamental 
da cidade de Santos-SP, orientando, por meio de oficinas e jogos recreativos/esportivos a importância da atividade física e 
qualidade do sono, para o adequado crescimento e desenvolvimento infantil. 
6) Percepção de esforço em dependentes de álcool submetidos ou não à suplementação de agentes antioxidantes – 
pretende verificar as possíveis alterações na percepção de esforço em dependentes de álcool submetidos ou não à 
suplementação com um agente antioxidante, com vistas à aplicação de programas de condicionamento físico no tratamento 
da dependência ao álcool. 
 
Promotores da atividade: 
 
- As atividades desenvolvidas até o momento foram promovidas pelo grupo. 
 
Parceiros ou colaboradores da atividade:  
 
- Foram realizadas parcerias com a Secretaria Municipal de Esportes, com o SESC-Santos e com o Colégio Liceu São Paulo, 
para realização dos diferentes projetos. 
 

Justificativa para realização da atividade: 
 
- As atividades realizadas até o momento estavam previstas no projeto para implantação do grupo PET-EF, e pretendem 
desenvolver o senso crítico e coletivo dos alunos, assim como a capacidade de revisão da literatura e redação de projetos 
acadêmicos, que de acordo com o interesse primário dos alunos, deverão propor atividades de pesquisa em nível de 
iniciação científica e de extensão universitária. 
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- Além da elaboração, os alunos devem ser capazes de, sob supervisão do tutor e de professores colaboradores, 
desenvolver seus projetos, com vistas à produção e divulgação de conhecimento. 
 

Resultados esperados com a atividade: 
 
- Reforço na formação acadêmica e humana dos estudantes. 
- Delineamento de ações individuais e coletivas de pesquisa e extensão universitária. 
 
Resultados alcançados com a atividade: 
 
- Após uma série de reuniões coletivas e individuais, de forma dialogada entre o grupo, chegamos à proposição dos projetos 
individuais dos alunos, sendo que dois alunos optaram por desenvolver projetos de pesquisa e quatro alunos projetos de 
extensão universitária. Um aluno optou por fazer projeto de extensão por já desenvolver um projeto de iniciação científica 
com outro professor, ampliando assim suas experiências acadêmicas. 
- O andamento da elaboração dos projetos apresentou variação conforme o nível de desenvolvimento individual e também 
dependeu da velocidade de trâmite nas diferentes instâncias da UNIFESP, sendo que a aprovação no Comitê de Ética em 
Pesquisa leva em média 90 dias para ocorrer. Assim, temos projetos submetidos para apreciação da Comissão de Extensão 
e projetos já registrados no Sistema de Extensão da UNIFESP, projetos submetidos para apreciação no Comitê de Ética em 
Pesquisa e projetos já aprovados e em andamento. 
 
Comentário geral: 
 
- Um ponto bastante positivo desta atividade é a observação da evolução acadêmica em termos da capacidade de 
organização de material e proposição de ações, sejam de pesquisa ou de atenção à comunidade. Ter no grupo alunos com 
diferentes níveis de desenvolvimento acadêmico representa um grande desafio para a tutoria, que busca sempre que 
possível, equilibrar as discussões e as atividades. No entanto, manter as dinâmicas de atividades, em especial as coletivas, 
equilibradas para todo o grupo é relativamente difícil, problema este que vem sendo equacionado com negociações entre os 
próprios alunos e também entre alunos e tutor. 
 

 
3.2 Impacto na Graduação e Inovação na Graduação 
 
Entre as atividades listadas no item 3.1, informar as três atividades consideradas mais impactantes para o curso de graduação 
e que proporcionaram inovação na graduação.  
 

1) Implantação do Grupo PET-EF: ainda que o impacto da implantação de um grupo PET, até o momento de 
apresentação deste relatório seja pequeno, espera-se que em curto prazo as ações do grupo representem um forte 
elemento de impulsão da qualidade do curso de graduação oferecido pela UNIFESP no Campus Baixada Santista. 
Percebeu-se ao longo do ano um aumento gradativo do interesse da comunidade do Curso para com as atividades 
desenvolvidas pelo PET, além de diferentes formas de interação, que começam a surgir a medida que o grupo se 
consolida, tais como o Tela-PET, por exemplo. 
 

2) Atividades de ensino: a possibilidade de participação em reuniões e atividades extraclasse para leitura e discussão 
de trabalhos científicos e literários representa um aspecto de destaque na motivação dos alunos pela busca do 
aprimoramento, e representam no seu conjunto, uma estratégia profícua para aperfeiçoamento crítico, científico e 
humanístico, com vistas à atuação profissional. Este resultado deverá, em curto prazo, gerar reflexos no 
aprimoramento da formação acadêmica oferecida pelo Curso aos demais alunos do mesmo. 
 

3) Pesquisa e Extensão: o delineamento coletivo das ações desenvolvidas representou um momento de diálogo com 
forte impacto nas relações pessoais entre os membros do grupo, com amplo respeito ao desejo e opiniões 
individuais, além do estímulo e motivação gerada em cada um dos alunos para desenvolver temas e ações 
relacionadas ao seu desejo acadêmico. Entre as ações inicialmente propostas, há um projeto de monitoria 
acadêmica, que oferecerá atividades de supervisão aos alunos do Curso em conteúdos específicos e de domínio dos 
alunos do PET, além da identificação da necessidade de envolvimento de alunos auxiliares no desenvolvimento dos 
demais projetos de iniciação científica e extensão universitária, abrindo, assim, vagas para colaboração de outros 
alunos que não sejam membros diretos do PET-EF. 

 
 

4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

Sugere-se que esta etapa do relatório seja discutida conjuntamente pelo grupo (tutores e 
alunos), de modo que as informações traduzam a compreensão de todos. 
 
4.1. A carga horária mínima de oito horas semanais para orientação dos alunos e do grupo foi 
cumprida pelo(a) Tutor(a)?  

(X) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foi cumprida 
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Justifique: O tutor sempre esteve presente nas atividades coletivas e disponibilizou um dia 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 c umprimento 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 apresentado aos seus alunos de 
forma integral, os PETianos somaram esforços e dedicação para cumprimento integral das atividades 
curriculares do Curso e as propostas no âmbito do PET. 

 
4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

(X) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foram realizadas 

Justifique: Ainda que nos períodos de final de semestre observe-se uma sobrecarga importante de 
avaliações curriculares, a partir de negociações, organizamos o cronograma das atividades do PET, 
equilibrando-se assim as atividades curriculares com as propostas para serem realizadas no âmbito 
do PET. 

 
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 continua em implantação e apresenta limitações 
de estrutura física importantes, deste modo, o PET-EF não dispõe de espaço próprio para sediar suas 
atividades. Está prevista para setembro de 2011 a entrega de um dos blocos da sede definitiva do 
Campus, quando será então liberada uma sala para instalação do grupo. 

 
4.5. Informe sobre a interação do grupo com o proje to pedagógico do curso de graduação ao 
qual está vinculado: 

(  ) Efetiva 
(X) Parcial  
(  ) Não houve interação 

Justifique: Devido ao pouco tempo decorrido para formação do grupo e estruturação de suas 
atividades, não foi possível promover uma discussão mais aprofundada do projeto pedagógico do 
Curso, assim como da proposição de atividades integradas, ainda assim, um dos projetos individuais 
pretende oferecer atividades de monitoria e formação de grupos de estudos com alunos do Curso, 
visando-se além da interação do PET com a comunidade do Curso, o treinamento didático dos alunos 
do PET e a ampliação da oferta de atividades extraclasse para a comunidade do Curso. 

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

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

Justifique: Por vezes dúvidas apresentadas pelos tutores requerem muito tempo para serem 
respondidas, pois devem ser encaminhadas à SESu via interlocutor. Atraso no pagamento de bolsas 
e da liberação de recursos para custeio do grupo. 

 
4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Aco mpanhamento do PET quanto ao 
acompanhamento e orientação do grupo: 
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(X) Excelente  (  ) Regular 
(  ) Bom   (  ) Ruim 

Justifique: Ainda que com recente implantação, o CLA apresentou em 2010 um papel importante na 
proposição e acompanhamento das atividades cotidianas dos Grupos PET da UNIFESP. 

 
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 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. 

b) Projeto de oficinas em promoção da saúde, em parceria com uma professora do Eixo do 
Trabalho em Saúde e de forma integrada com as ações do programa de extensão 
universitária “Quiosque da Saúde”. Este projeto propõe a realização de um ciclo de 
oficinas temáticas sobre promoção da saúde para a comunidade de Santos-SP. Houve 
colaboração de alunos de outros Cursos (não PETianos/Psicologia/Nutrição) para 
execução deste projeto. 

c) Projeto de pesquisa sobre obesidade, distúrbios do sono e atividade física: este projeto 
investiga as relações entre estas variáveis e o desenvolvimento infantil, oferecendo a um 
grupo de escolares, bem como a seus pais ou responsáveis, a possibilidade de 
participação em um programa de atividades que incluirá informações atualizadas sobre 
os temas centrais do estudo, o adequado diagnóstico e a participação em um programa 
de atividades físicas adequadamente desenvolvidas para crianças com distúrbios do sono 
e obesidade. Há colaboração de alunos do Curso (não PETianos) para execução deste 
projeto. 

 
  
5.2. Dirigidas ao Tutor  
 
5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/ científicas mais relevantes que realizou/ participou no ano 
de 2010. (Congressos, publicações, pesquisas, etc) 
 

a) Docência no âmbito da UNIFESP: ensino de graduação (160 horas) e ensino de pós-
graduação em nível de especialização (40 horas); 

b) Coordenador do curso de graduação em Educação Física – Modalidade Saúde até 
março/2010; 

c) Membro da Comissão Permanente de Licitação do Campus Baixada Santista; 
d) Membro Comissão de Avaliação de trabalhos no PIBIC/UNIFESP; 
e) Orientação de Iniciação Científica (Priscila Casanova, com o tema: Impacto de um programa 

de atividades físicas nos cuidados à saúde de mulheres idosas, até dezembro 2010); 
f) Coordenador do projeto de extensão universitária “BemViMI”: desenvolvido junto a moradoras 

da região do Centro Histórico de Santos; atende em suas oficinas semanais, cerca de 20 
mulheres idosas em situação de vulnerabilidade social, e envolve 10 (dez) alunos dos 
diferentes cursos de graduação do Campus Baixada Santista, sendo 2 (dois) alunos bolsistas 
de extensão. 

g) Coordenador do programa de extensão universitária “Quiosque da Saúde”: desenvolvido na 
orla de Santos, em parceria com a Prefeitura Municipal; iniciou as atividades em meados do 
2º semestre de 2009, atendendo moradores de Santos-SP e região em diferentes atividades 
de educação e promoção da saúde, em projetos que contam com a parceria de outros 
professores, com orientações sobre a prática de atividades físicas, hábitos nutricionais e de 
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cuidados à saúde; envolveu em 2010, mais de 30 alunos dos diferentes cursos de graduação 
do Campus Baixada Santista em atividades de extensão e estágios acadêmicos, sendo 
disponibilizadas 08 (oito) bolsas de extensão, das quais 2 (duas) sob minha supervisão. 

h) Publicações: Capítulos de livro: 1) VAISBERG, M.; MELLO, M.T.; FERREIRA, S.E. O 
Educador Físico como Agente Promotor de Saúde. In: Mauro Vaiberg, Marco Túlio de Mello 
(Org.). Exercícios na Saúde e na Doença. Barueri, SP: Manole, 2010. 2) REIS, I.T.; 
FERREIRA, S.E.; VAISBERG, M.; MELLO, M.T. Endorfinas, Adrenalina e 
Neurotransmissores. In: Mauro Vaiberg, Marco Túlio de Mello (Org.). Exercícios na Saúde e 
na Doença. Barueri, SP: Manole, 2010. 3) VENÂNCIO, D.P.; FERREIRA, S.E.; MELLO, M.T.; 
VAISBERG, M. . Esteróides Anabolizantes. In: Mauro Vaiberg, Marco Túlio de Mello (Org.). 
Exercícios na Saúde e na Doença. Barueri, SP: Manole, 2010.   
Artigos em revistas e jornais: 1) FERREIRA, S. E. Turbinadas de Cafeína. Revista ProTeste 
99, p. 08 - 11, 01 fev. 2011. 2) FERREIRA, S.E.; ALTIMARI, L. Perigo em Alta Tensão - O 
abuso de energéticos para enfrentar o excesso de trabalho pode ter efeitos graves sobre a 
saúde. REVISTA VEJA, EDITORA ABRIL, p. 116 - 118, 03 nov. 2010. 3)  FERREIRA, S.E. 
Energia em Latinha. Revista Gloss Saúde, São Paulo, p. 66 - 66, 18 out. 2010.   
Resumos em anais de evento: 1) FERREIRA, S.E.; NOVELLI, M.M.P.C.; GOMES, T.; 
SOLIAMAN, R.R.; QUINTANILHA, S.F. Bem Viver na Melhor Idade - BemViMI. In: 1º 
Congresso Paulista de Extensão Universitária/3º Congresso de Extensão Universitária da 
UNICAMP, 2010, Campinas. Saúde, 2010. 2) CASANOVA, P.; FERREIRA, S.E. Perfil 
psicobiológico e de cuidados à saúde de Mulheres Idosas em Santos - SP. 2010. 33º 
Simpósio Internacional de Ciências do Esporte. (Simpósio). 3) CASANOVA, P.; FERREIRA, 
S.E. Análise do impacto de um programa de atividades físicas nos cuidados à saúde de 
mulheres idosas. Anais PIBIC/UNIFESP, 2010. 
 

 
 
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) O primeiro aspecto de destaque trata da forma como as decisões são tomadas, sempre de 
forma dialogada e coletiva, não apenas como estratégia de co-responsabilizar, mas no 
sentido de envolver todos os membros do grupo na elaboração da mesma. 

b) No desenvolvimento das atividades, permitindo a livre expressão dos alunos e intervindo 
quando da necessidade de delineamento ou de esclarecimento de pontos geradores de 
dúvida ou conflito. 

c) Disponibilidade presencial e não presencial (telefone, programas de comunicação 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; 
b) Dedicação à orientação do grupo e de seus componentes; 
c) Envolvimento da comunidade do Curso nas atividades propostas. 

  
 
5.2.4. Considerando as atividades desenvolvidas no âmbito do grupo e a sua ação efetiva como 
Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que tenham sido originalmente construídos no PET e que 
foram incorporados à sua prática docente junto aos demais alunos da graduação.  
 

- A organização do programa de ensino dos módulos que sou responsável, em especial nas 
estratégias de ensino extraclasse e avaliação da aprendizagem; 

- Procedimentos para seleção de alunos para atividades de iniciação científica e de extensão 
universitária, adotando procedimentos semelhantes aos do PET (edital e entrevista); 
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- Ampliação de parcerias com outros professores, em especial a partir das demandas geradas 
pelos projetos propostos pelos alunos PETianos.   
 

Cabe ressaltar que a integração plena, assim como a influência do PET no projeto e nas 
atividades do Curso de Educação Física da UNIFESP requer tempo para ocorrer de forma 
harmoniosa. O fato de o tutor ter sido coordenador do Curso, contribuiu sobremaneira para integração 
filosófica das propostas, no entanto sua execução é recente, dinâmica e requer um período maior de 
tempo, para além do decorrido até este relatório (15 meses de existência do grupo) para ser 
percebida de forma mais significativa. O potencial para a integração e o sucesso integrado do Curso 
e do PET é sem dúvida eminente. 
 
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. 
 

- Francine Carvalho: I Congresso Paraolímpico Brasileiro, I Fórum Paulista de 
Sustentabilidade da Educação Física e do Esporte na Escola, Atitude Saudável: Oficinas 
para promoção de saúde, NUTRIÇÃO ESPORTIVA, XVIII Congresso de Iniciação Científica 
– PIBIC – UNIFESP, Aulas da língua inglesa realizada pelo grupo PET educação física do 
mês de março à abril e posteriormente aulas em curso particular, participação da 
organização do IV TIBS – Torneio Interno da Baixada Santista, participação da organização 
na I Semana do Esporte realizada pela Atlética A.A.A. IV de Junho, assessoria de basquete 
da A.A.A. IV de Junho. 

 
- Luana Oliveira: Participação do projeto de extensão universitária “TERREIRO LÁ 

DE CASA: tem pequi, cuxá, pão de queijo, jambu... Tem congada, boi bumbá, maracatu...”. 
Projeto orientado pela docente Florianita Coelho Braga Campos. A minha participação foi 
aproximadamente do mês de abril à junho. Justifico minha saída devido a mudança da 
grade horária do curso entre um semestre e outro; Gestão 2010 do Centro Acadêmico 
Unificado da unifesp baixada santista; Conselho de assuntos estudantis, sendo 
representante discente do campi  baixada santista, assumindo posse no mês de outubro; 
Participação na organização do “Torneio interno da baixada santista”, evento de caráter 
competitivo entre as equipes da unifesp baixada santista; Participação, na qualidade de 
ouvinte, do Seminário “tráficos, violência urbana e o consumo de psicoativos: a contribuição 
etnográfiica na compreensão das questões contemporâneas de interesse da saúde pública”, 
na Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro, com carga 
horária total de dez horas e trinta minutos; Participação do XVIII Congresso de iniciação 
científica – PIBIC – da universidade federal de São Paulo, no dia 23 de Junho; Participação 
do XXXI Encontro Nacional de Estudantes de Educação Física – ENEEF – Com a temática 
“As cartas estão na mesa! Na universidade precarização, no esporte grande ilusão. Qual a 
carta na manga?”, realizado na Universidade Federal do Ceará, no período do dia 17 a 24 
de julho, com carga horária equivalente à oitenta horas; Participação do I Fórum Paulista de 
Sustentabilidade da Educação Física e do Esporte na Escola, realizado no Serviço Social do 
Comércio  de Santos– SESC – no dia 16 de setembro, com carga horária equivalente a 
quatro horas; Aulas particulares da língua espanhola ministradas pelo professor Vladimir 
Rabotzke Catarino, a partir do mês de Setembro; Aulas da língua inglesa realizada pelo 
grupo PET educação física do mês de março à abril; Estudos individuais da gramática 
inglesa de Junho à Setembro; Elaboração do projeto individual “ADOLESCENCIA E A 
VULNERABILIDADE SOCIAL: EDUCAÇÃO FÍSICA COMO UM FATOR MOTIVACIONAL”; 
participação nas atividades do PET. 

 
- Lyara Mota: Participação na organização do “Torneio interno da baixada santista”, 

evento de caráter competitivo entre as equipes da unifesp baixada santista; Estudos 
individuais da gramática inglesa de Fevereiro à Novembro; Projeto individual: “Canoagem e 
educação ambiental no ambiente urbano”; Participação do I Fórum Paulista de 
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Sustentabilidade da Educação Física e do Esporte na Escola, realizado no Serviço Social do 
Comércio  de Santos– SESC – no dia 16 de setembro, com carga horária equivalente a 
quatro horas; Participação do XVIII Congresso de iniciação científica – PIBIC – da 
universidade federal de São Paulo, no dia 23 de Junho. 

 
- Paulo Eduardo: Participação na organização do “Torneio interno da baixada 

santista” evento de caráter competitivo entre as equipes da Unifesp baixada santista; 
Ingresso no curso de gramática e conversação da língua inglesa; Participação do XVII e 
XVIII Congresso de iniciação científica – PIBIC – da universidade federal de São Paulo; 
Desenvolvimento do projeto cientifico “PERCEPÇÃO DE ESFORÇO EM DEPENDENTES 
DE ÁLCOOL SUBMETIDOS OU NÃO À SUPLEMENTAÇÃO DE AGENTES 
ANTIOXIDANTES.”; Participação do Grupo de Estudo e Pesquisa em Fisiologia do Exercício 
(GEPEFEX) da Universidade Federal de São Paulo 
 

- Rodrigo Bernardes: Fundação da InterSaúde - Empresa Júnior dos alunos da 
UNIFESP e presidente em exercício; Realização do Projeto de Qualidade de Vida na 
Alfândega de Santos através dos serviços prestados pela InterSaúde; Participação no 
evento Trainee-me de organização das empresas juniores do estado de São Paulo nos dias 
28 e 29 de maio de 2011; Elaboração do projeto individual “EFEITOS DA ATIVIDADE 
FÍSICA E CONSCIENTIZAÇÃO DE ESCOLARES COMO FATORES DE INTERVENÇÃO 
NA OBESIDADE E NOS DISTÚRBIOS DO SONO. 
 

- Renan Pozzi: Participação do XVIII Congresso de iniciação científica – PIBIC – da 
universidade federal de São Paulo, no dia 23 de Junho; 27 Reunião Anual - SBPqO. 
Biomonitoramento citogenético em pacientes submetidos a radiografia para documentação 
ortodôntica. 2010. (Congresso); 10º International Conference on mechanisms of 
Antimutagenesis and Anticarcinogenesis / International Conference on Nutrigenomics. 2010. 
(Congresso); Bolsista FAPESP, Enquadramento Funcional: Bolsista de Iniciação Científica, 
Aluno Voluntário do Programa de Educação Tutorial; Extensão Universitária – Projeto 
Atitude Saudável: Oficinas para promoção da saúde; Artigos Publicados: POZZI R; Rosa JC; 
Eguchi R; Oller do Nascimento CM; Oyama LM; AGUIAR JUNIOR O; CHAVES MD; 
RIBEIRO DA. Genetic damage in multiple organs of acutely exercised rats. Cell Biochemistry 
and Function, v. 28, p. 632-636, 2010. Angelieri F; CARLIN, V; Saez DM; POZZI R; 
RIBEIRO, DA. MUTAGENICITY AND CYTOTOXICITY ASSESSMENT IN PATIENTS 
UNDERGOING ORTHODONTIC RADIOGRAPHIES. Dento-Maxillo-Facial Radiology, v. 39, 
p. 437-440, 2010. Artigos aceitos para publicação: ANGELIERI F; Sanomyia E; POZZI R; 
Miranda, SR; RIBEIRO DA. CELLULAR DEATH BUT NOT GENETIC DAMAGE IN ORAL 
MUCOSA CELLS AFTER EXPOSURE TO DIGITAL LATERAL RADIOGRAPHY. Clinical 
Oral Investigations (Print), 2010.  

 

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 e a 
extensão universitária, 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.  

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. 
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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. 

 
 
 
 

Santos-SP, 15 / 08 / 11 
 

 
 
 

 


