
 O Programa de Educação de Educação Tutorial (PET) do Curso de Educação Física da 

ESEF/UFRGS tem como finalidade proporcionar aos bolsistas um aprimoramento à formação 

acadêmica, por meio do desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Dentre as atividades, destacou-se o projeto “Ciclo de Estudos PET Educação Física” que teve 

início no ano de 2013, com o objetivo de divulgar as linhas de pesquisas e os grupos de 

pesquisa da ESEF/UFRGS. O Ciclo de Estudos PET Educação Física consistia em encontros 

mensais, normalmente na última sexta-feira do mês, no qual era estimulado o debate sobre 

assuntos pertinentes à Educação Física entre alunos de graduação e pós-graduação. Para 

tanto, era disponibilizado, no início de cada mês, o material de apoio ao debate, que consistia 

em textos acadêmicos e/ou artigos científicos relacionados a uma temática norteadora pelas 

áreas de concentração e linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Ciência do 

Movimento Humano (PPGCMH) DA ESEF/UFRGS. Os textos eram encaminhados aos 

participantes do projeto via e-mail ou através do setor Xerox. A divulgação dos encontros era 

feita através de cartazes que eram expostos nos murais de avisos no Campus Olímpico, bem 

como através das redes sociais, como por exemplo, na página PET Educação Física no 

facebook.  Havia o revezamento de diferentes atribuições entre os bolsistas, sendo elas: 

controle de frequência, registros visuais, elaboração de ata e mediação do encontro. Os 

documentos produzidos a partir dos encontros servirão posteriormente para a elaboração de 

trabalhos acadêmicos. Este projeto teve duração de um ano, onde identificamos um grande 

envolvimento entre os bolsistas do PET Educação Física, bem como a aderência de novos 

participantes da graduação e pós-graduação. Além da oportunidade de debater, verificamos 

que houve uma maior integração dos alunos da graduação e da pós-graduação. Consideramos 

que a discussão sobre a temática referente ao curso de Educação Física, sob um olhar dos 

estudantes em diferentes fases de formação, proporciona uma singular experiência de 

aprendizado, aumentando a gama de conhecimento dos integrantes através da troca de 

experiência.  

 


