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O Programa de Educação Tutorial (PET) tem como objetivo qualificar a formação acadêmica por meio
de atividades que trabalhem: ensino, pesquisa e extensão, indissociavelmente. Para isto, organiza e apoia
atividades que contribuam para desenvolver a autonomia dos bolsistas, com esse objetivo no ano de 2013,
iniciou-se o projeto “Ciclo de Estudos PET Educação Física”, esta atividade visa acolher os eixos
ensino/pesquisa/extensão.
O Ciclo de Estudos PET Educação Física é uma atividade voltada aos alunos de graduação, pósgraduação e professores da Escola de Educação Física/UFRGS, mas aberta ao público em geral. Consiste em
encontros, onde é estimulada a discussão de assuntos inerentes à formação em Educação Física, os assuntos
foram previamente determinados pelos bolsistas no planejamento do projeto. A frequência do projeto é mensal
(normalmente na última sexta-feira de cada mês) e há uma alternância na temática norteada pelas áreas de
concentração e linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Ciências do Movimento Humano
(PPGCMH) da ESEF.
O material de apoio ao debate consiste em textos acadêmicos e/ou artigos científicos e são
disponibilizados no inicio de cada mês - por e-mail e no setor do Xerox – aos participantes do projeto. A
divulgação do projeto é feita em forma de cartazes que são colocados nos murais de avisos do campus e, também
é produzido um vídeo por mês divulgado através da página PET Educação Física no facebook.
Os bolsistas PET se revezam na realização de diferentes atribuições como: controle de frequência,
registros visuais, elaboração de ata do encontro e moderação do encontro. Os registros criados nestes encontros
servirão posteriormente para a elaboração de trabalhos acadêmicos, bem como oficinas. Soma-se a estas
atividades dos bolsistas a participação nas discussões.
Este projeto está iniciando, mas já proporciona grande envolvimento entre os petianos e crescente
participação dos alunos da graduação, tem-se como meta um aumento na aderência de novos participantes, bem
como uma ampliação do debate, a partir de uma frequência de presença dos participantes. Acreditamos que o
debate sobre os assuntos referentes 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 conhecimentos dos
participantes através de debates e troca de vivências.

