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Resumo: Criado em 1979 e, em constante evolução, o atualmente denominado PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET), constitui-se em um programa acadêmico direcionado a alunos 
regularmente matriculados em cursos de graduação. O PET é desenvolvido em grupos organizados e 
orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Com o objetivo de 
desenvolver atividades acadêmicas em padrão de excelência, mediante grupos de aprendizagem 
coletiva e interdisciplinar, contribui para a elevação da qualidade da formação acadêmica, estimulando 
as mais diversas competências acadêmicas e técnicas, pela formulação e implementação de 
estratégias para desenvolvimento do ensino superior, estimulando o espírito crítico construtivo e a 
atuação profissional pautada na cidadania plena e na função social do exercício profissional. Neste 
contexto, o grupo PET do Curso de Educação Física da UNIFESP (PET-EF), criado em 1o de outubro 
de 2009, tem como objetivo, ampliar a oferta de atividades extracurriculares e melhorar as 
possibilidades e condições de ensino do Campus Baixada Santista, proporcionando aos alunos do 
Curso de Educação Física, e em especial aos alunos PETianos, formação acadêmica ampla, pelo 
desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, individuais e coletivos, assim como pelo 
estímulo à participação em outras atividades como cursos, eventos e competições esportivas. Os 
projetos, atividades e outras informações do PET-EF são listadas abaixo e mais detalhes podem ser 
conhecidos no blog do grupo. 
Projetos de Iniciação Científica:  

- Automedicação e nível de atividade física no município de Santos-SP.  
- Efeitos da atividade física e conscientização de escolares como fatores de intervenção na obesidade 
e nos distúrbios do sono.  
- Percepção de esforço em dependentes de álcool submetidos à suplementação com agentes 
antioxidantes.  
- Influência do consumo de bebidas energéticas à base de taurina e cafeína na capacidade de 
realização de esforço em altitude simulada.  
- Efeito de um programa de treinamento físico na pressão arterial e nos aspectos psicobiológicos em 
indivíduos adultos hipertensos.   
Projetos Extensão Universitária:  

- Clube da Caminhada 
- Atitude Saudável: Oficinas para a promoção da Saúde.  
- Capacitação para prevenção de acidentes e para os primeiros socorros. 
- Canoagem e educação ambiental no meio urbano.  
- Adolescência e a vulnerabilidade social: Educação Física como um fator motivacional.  
- Empresa Júnior Intersaúde.  
Projetos Coletivos de Extensão Universitária:  
- Clube do Pedal.  
- Festival de curtas em 60 segundos na cidade de Santos.  
Projetos integrados de Extensão e Pesquisa:  

- Projeto Bons Ares: Espirometria e práticas corporais integrativas.  
- Levantamento do risco para doença metabólica: Dor crônica, anemia e nível de atividade física.  



Projetos de ensino:  

- Monitoria acadêmica no curso de Educação Física (Módulo do Átomo à Célula do Eixo Biológico, 
Módulo de Clínica Integrada: produção de Cuidado do Eixo de Trabalho em Saúde, Módulo de 
Esportes Individuais, Módulo de Esportes Coletivos I e II, Módulo de Socorros de Urgência, Módulo de 
Exercício Físico e Doenças Crônicas, Modulo de Estudo do Movimento Humano IV - Comportamento 
Motor).  
- Semana acadêmica do curso de Educação Fisica 2011. 
Outras atividades: Criação e atualização do blog do grupo http://peteduca.wordpress.com/, estímulo 

ao aprimoramento da comunicação (“Suco com letras”, cursos de línguas estrangeiras e de 
computação), estímulo ao pensamento crítico (“Tela-PET”), criação e divulgação da logomarca do 
grupo, elaboração de materiais acadêmicos de informação geral e educação em saúde (cartilhas, 
artigos, jornal do PET-EF). 
Apoio: UNIFESP, SESU/MEC, CAPES, SESC-Santos, Prefeitura Municipal de Santos, Colégio Liceu 

São Paulo e Exa-M Biomédica. 
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