
O PET-EF foi criado em 1o de outubro de 2009 pelo Prof. Dr. 

Sionaldo Eduardo Ferreira, com o objetivo de ampliar a 

oferta de atividades extracurriculares e melhorar a 

qualidade do ensino do Curso de Educação Física, 

proporcionando aos alunos PETianos uma formação 

acadêmica ampliada, pelo desenvolvimento de projetos de 

ensino, pesquisa e extensão, individuais e coletivos do 

Grupo, assim como de outras atividades fora da 

Universidade. 

Inicialmente o grupo era composto por 6 discentes dos 

diferentes termos do curso, 4 bolsistas (Renan Pozzi, 

Rodrigo Gomes, Francine Carvalho e Luana Candido) e 2 

voluntários (Paulo Eduardo Pereira e Lyara Mota). 

 

 1° Encontro dos PETs da UNIFESP – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participação do XVIII Congresso de Iniciação Científica – 

PIBIC/UNIFESP 2010 

 

 

 

 

 

 

Em novembro de 2010 ocorreu um novo processo seletivo e a 

composição do PET-EF ficou com 12 discentes, todos bolsistas 

(Rodrigo Gomes, Francine Carvalho, Luana Candido,  Paulo 

Eduardo Pereira,  Lyara Mota, Álvaro Santos, Robert  Souza, 

Guilherme Dias, Renata Botelho, Thaisa Nacamoto,  Mariana 

Lazzarin e Thaís Zirnberger). 

 

 Participação  do SUDESTE-PET, ENAPET E ENEF 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2° Encontro dos PETs da UNIFESP – 2011 

 

 

 

 

 

 

 Participação do XIX Congresso de Iniciação Científica – 

PIBIC/UNIFESP 2011 

 

 

 

 

 

Em agosto de 2011 ocorreu a troca do tutor do PET e a Profa. 

Dra. Alessandra Medeiros assumiu a tutoria do grupo. 

Em outubro de 2011 os discentes Bruna Labella, Lucas Miom, 

Larissa Spinella, Eduardo Borges e Felipe Morais entraram no 

grupo como bolsistas no lugar dos alunos que se formaram. 

 PET – Educação Física 
HISTÓRICO  

BLOG PET Educação Física: http://peteduca.wordpress.com/  



ATIVIDADES  DE ENSINO E FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Pesquisa e apresentação de artigos para discussão de trabalhos científicos. 

 

Atividades de monitoria, tanto nos Eixos Comuns (Biológico e Trabalho em Saúde) como no Específico. 

• Eixo Biológico: Módulo do Átomo a Célula (MAC), grupo de estudos e supervisão de trabalhos e atividades 

realizadas pelos alunos do Curso de educação Física. 

• Eixo Trabalho em Saúde: Módulo Clínica Integrada: Produção de cuidado. 

• Eixo Específico: Módulo de esportes coletivos I e II e de Esportes Individuais. Monitoria do Módulo de 

Socorros de Urgência e Exercício Físico. Módulo de Doenças Crônicas I e II. Monitoria do Módulo de Estudo 

do Movimento Humano IV – Comportamento Motor.                                                                                                      

 ATIVIDADES  GERAIS E INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 

Curso de línguas: O curso de Inglês ou outras línguas aprimoram o conhecimento do aluno, além de permitir 

uma ampla possibilidade de leitura de artigos científicos, com objetivo de expandir seus conhecimentos e área 

de estudos, além de contemplar assuntos e temas pouco estudados e publicados na língua portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião Científica: São trabalhados nas reuniões as propostas dos 

projetos de pesquisa e extensão que o grupo está desenvolvendo, afim 

de deixar o plano de trabalho o mais atrativo e completo possível, além de 

solucionar os possíveis problemas que surgem durante o planejamento 

e/ou execução. Também é proposta a leitura de um artigo escolhido por 

um dos PETianos, onde cada reunião um aluno escolhe um artigo de seu 

interesse, para conhecimento mais íntimo do projeto de pesquisa dos 

companheiros, além de apresentar temas diferentes e que possibilitem 

uma discussão e relação com a Educação Física. 

Suco com Letras do PET-EF: Trata-se de um encontro mensal, fora da 

Universidade, que tem como objetivo o estímulo à leitura e discussão de 

textos para ampliação do vocabulário e domínio da língua portuguesa. 

Cada aluno lê um livro, faz uma resenha a ser publicada no Blog do PET 

e, no dia do evento, comenta sobre o livro, proporcionando discussões 

sobre o assunto. 

Tela PET: Pretende, apartir da projeção e debate de um filme, associar 

elementos de crítica e fundamentação para o desenvolvimento de um 

papel ativo dos alunos do Campus Baixada Santista, no processo de 

formação acadêmica e na intervenção profissional. O Tela-PET é 

realizado mensalmente.  

Atividades de Ensino 
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     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 anemia falciforme é uma doença genética e hereditária, 

causada por anormalidade da hemoglobina e dificuldades para transportar 

o oxigênio, levando a danos aos tecidos e, dentre os diversos tipos de 

manifestações característicos da doença, crises dolorosas.  

                   Recentemente foi realizada campanha de auxílio ao diagnóstico 

de anemia no Emissário Submarino de Santos-SP, com o intuito de seleção 

do público-alvo. O objetivo do estudo é identificar a possível relação entre 

anemia, dor crônica e nível de atividade física e analisar as repostas do 

exercício físico combinado em um grupo de portadores de anemia, em 

busca de melhorar a qualidade de vida dos mesmos e capacitando-os à 

prática de exercícios físicos regulares, com vista à estabilização ou redução 

dos agravos da doença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Automedicação e nível de atividade física no município de Santos-

SP  

 

                  Sendo a automedicação um problema de Saúde Pública que afeta 

o Brasil e outros países, este estudo se propôs a analisar as possíveis 

relações entre o nível de prática de atividades físicas e a automedicação 

no município de Santos-SP, propondo como parâmetros para observação 

destas variáveis, uma entrevista semi-estruturada sobre o uso de 

medicamentos e cuidados gerais a saúde, um questionário sobre o Nível 

de Atividade Física e um questionário para classificação sócio-econômica.  

 

 

       Comparação entre a performance e respostas do humor com o 

consumo de bebida e energética e Catuama em exercício até a 

exaustão voluntária máxima. 

                    

                   O estudo procura elucidar as possíveis melhoras que a bebida 

energética gera em relação a performance e também verificar a sua 

influência nos níveis do humor e afetividade.  

A Catuama, pouco estudada neste âmbito de exercício máximo, trazido pela 

literatura como um estimulante do SNS, pode gerar vigor físico e um bem 

estar mais elevado. O objetivo deste estudo é comparar o efeito destas duas 

bebidas nas condições da performance e as respostas afetivas e de humor. 

 

     

  Percepção de esforço em dependentes de álcool submetidos ou não à 

suplementação de agentes antioxidantes 

 

                      O álcool, assim como a prática do exercício físico aumenta a 

produção de espécies reativas de oxigênio (EROs), no entanto, as 

adaptações geradas com a regularidade da prática de exercícios físicos nos 

sistemas de defesa antioxidante, não são observadas no uso regular de 

álcool. Quando as defesas antioxidantes falham ou estão reduzidas, as EROs 

podem precipitar e agravar o desenvolvimento de diversas doenças 

degenerativas. Sabe-se também, que a suplementação com agentes 

antioxidantes, tem potencial para redução dos efeitos prejudiciais das EROs 

ao organismo. Deste modo, o presente estudo terá como objetivo verificar 

possíveis alterações na percepção de esforço em dependentes de álcool 

submetidos ou não à suplementação de um agente antioxidante.  

 

 

         Efeitos da atividade física e conscientização de escolares como 

fatores de intervenção na obesidade e nos distúrbios do  sono 

 

                  . Estudos indicam aumento no número de crianças com sobrepeso 

e obesidade, e entre as principais causas estão a inatividade física, a 

redução nas horas de sono, inadequação de hábitos alimentares, menor 

nível de escolaridade materna e pais com sobrepeso ou obesidade. Deste 

modo, este projeto oferecerá à população infantil da cidade de Santos-SP, 

que conforme dados epidemiológicos, apresenta elevados índices de 

sobrepeso e obesidade, um programa de atividades físicas, oficinas para 

conscientização e capacitação dos pais sobre aspectos relacionados ao 

sono, atividades físicas e outros cuidados, visando o desenvolvimento de 

um modelo para proteção e promoção da saúde infantil. 

(Foto do Encontro dos PETS de 2011) 
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Projetos de Pesquisa 
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CLUBE DO PEDAL 

       Projeto de extensão universitária visando a educação e a 

promoção da saúde pela oferta de vivências orientadas para a prática 

do ciclismo.  

 

 

 

 

Projetos de Extensão desenvolvidos 

pelo PET Educação Física 

• ADOLESCÊNCIA E VULNERABILIDADE 

SOCIAL: 

Educação Física como Fator Motivacional 

 

•           Com o objetivo de estimular a reflexão, a conscientização 

e a inclusão de práticas corporais coletivas e de cooperação no 

cotidiano de um grupo de adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, fortalecendo suas relações sociais e 

motivando para a redução do envolvimento com violência. 

CANOAGEM E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

NO MEIO URBANO 

 

       Realizar atividades esportivas que estimulem a 

educação e conscientização ambiental, visando a 

capacitação de um grupo de crianças para atuar como 

agentes multiplicadores junto à população de Santos-SP e 

região, em especial junto aos seus familiares e vizinhança.  

 

ATITUDE SAUDÁVEL: Oficinas para 

Promoção da Saúde 
  

       Este Projeto de Extensão tem como objetivo realizar 

oficinas problematizadoras com temas de promoção de saúde 

para os moradores da cidade de Santos. 

 

CLUBE DA CAMINHADA 

 

       Com o objetivo de abordar aspectos sobre cuidados 

gerais à saúde, avaliação geral e acompanhamento de grupos 

para realização de atividades de caminhada e corrida. 

Capacitação para  prevenção de acidentes e 

para os primeiros socorros 

 

        O projeto de extensão visa a proteção da saúde dos 

participantes, assim como de seus familiares, uma vez que nas 

oficinas oferecidas serão apresentados conteúdos referentes a 

prevenção de acidentes e para os primeiros socorros quando 

necessários. 
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