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Prefácio

O PET é um programa que nos transforma e uma vez que esse processo 
ocorre não tem como ser negado. Dizemos que no PET existe petiano 
atual e petiano egresso, considerando tanto os vínculos como discente ou 
docente. Participei da segunda seleção do PET Educação Física dentro da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), nos primeiros anos da década de 
1990, e, ainda, recebia o nome de “Programa Especial de Treinamento”, 
vinculado à Capes. Lembro de forma nítida desse período: da sala em que 
convivemos, das atividades desenvolvidas e do grupo sempre motivado. 

Nessa época, havia cursos com os outros grupos vinculados ao 
programa dentro da universidade, sendo eles: metodologia da pesquisa 
e informática (com os computadores do laboratório e os disquetes em 
formato de disco – um de sistema operacional DOS e outro do editor de 
texto – Carta Certa). “Como a tecnologia evoluiu...”. As atividades de ensino, 
pesquisa e extensão faziam parte do cotidiano dos petianos e o principal 
foco era a formação acadêmica de qualidade e também a continuidade 
em programas de pós-graduação. 

Recordo da minha primeira pesquisa orientada pelo tutor da época, 
o professor Airton Rombaldi, e, ainda, outras duas orientadas pela pro-
fessora Mariângela da Rosa Afonso. Sobre elas, uma foi realizada sob a 
abordagem quantitativa, e a outra com a abordagem qualitativa. Consigo 
ter a certeza que, até hoje, transito entre essas diferentes possibilidades 
de métodos nas minhas investigações ao longo dessas décadas.

O PET me motivou e mostrou que era possível cursar o mestrado. 
Visitamos a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sendo que a primeira tinha 
o melhor curso de pós-graduação em Educação Física do Brasil. Como 
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foram marcantes essas saídas com o ônibus 90º da UFPel, “será que ainda 
viajam com esse tipo?” 

Ao sair de Pelotas e conhecer outras universidades, percebi que 
valia a pena sonhar e tentar. Realizei mestrado (1996) na Universidade 
Estadual Paulista – Júlio de Mesquita Filho (UNESP) em Rio Claro/SP e 
depois o doutorado (1999) na Universidade de São Paulo (USP). Até hoje, 
continuo envolvida com a temática da “Atividade física e Envelhecimento” 
elegida durante a graduação, influenciada pela Mariângela e pela partici-
pação em projetos de extensão com idosos nas comunidades de Pelotas.

Desde 2010, sou professora do curso de Educação Física da UFRGS. 
Coordeno um programa de extensão para idosos, oriento no curso de 
pós-graduação em Ciências do Movimento Humano (mestrado e douto-
rado) e sou tutora do PET Educação Física desde 2016. Sempre falo aos 
petianos do nosso grupo e aos demais colegas tutores dos 16 grupos da 
UFRGS que ser tutora é “uma forma de retribuir a formação que tive na gradu-
ação e mostrar que a formação de qualidade amplia nosso horizonte e nos permite 
alcançar metas que não imaginávamos”.

Hoje sou realizada profissionalmente e se sou professora de uma 
universidade pública gratuita e de qualidade é devido, principalmente 
(do ponto de vista acadêmico), ao PET e a todas as pessoas que passaram 
por essa primeira fase de formação no ensino superior.

Que este livro, mais que tudo, mostre as realizações do PET, mesmo 
em tempos tão incertos e, muitas vezes, desmotivadores, mas a esperança 
continua... Muito Obrigada ao PET!

Andréa Krüger Gonçalves
Mãe da Mari e da Manu, professora da UFRGS, coordenadora
do CELARI, ex-petiana e tutora do PET – com muito orgulho!



Apresentação

No decorrer de 2020, durante a escrita deste livro, assistimos, junto aos bol-
sistas, belos e agradáveis efeitos de uma trajetória onde a cada movimento 
de análises de atas, pastas, documentos, formavam-se novas e variadas 
combinações de propostas, ideias, e principalmente aprendizagens.

Assim, buscando um pouco de inspiração para escrever esta apre-
sentação, recorremos a uma imagem que pudesse expressar uma experi-
ência de escrita coletiva que traduzisse, um pouco, a trajetória de trabalho 
do Programa de Educação Tutorial da Escola Superior de Educação da 
Universidade Federal de Pelotas (PET/ESEF).

 O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado em 1979 pelo 
Governo Federal, advindo de um conjunto de iniciativas da Capes – Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – visando a 
fortalecer o ensino superior brasileiro. Em 1999 sua gestão passou para a 
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESU/MEC). 

Na UFPel, o surgimento do PET/ESEF ocorreu em 1991 (um dos 
quatro primeiros implantados na Universidade), propiciando a seus inte-
grantes – bolsistas e voluntários sob tutorias - o desenvolvimento de 
atividades dentro e fora do Campus, possibilitando uma melhor qualifi-
cação, além de diversas experiências inexistentes na estrutura curricular, 
não só aos petianos, mas também à toda comunidade acadêmica. O PET 
viabiliza a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

A partir de um trabalho intenso pautado na pesquisa científica, de 
reconstituição do passado, foi possível adentrar a um cenário rico com 
processos diversos que fortaleciam a formação inicial de cada bolsista. 
Nesse sentido cabe elucidar que a pesquisa realizada possibilitou com-
preender o passado a partir dos registros documentais das reuniões, 
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seminários, produtos de pesquisa, intersecção com a comunidade tanto 
acadêmica quanto externa à UFPel. Todo esse processo coletivo de escrita 
impactou na compreensão do próprio percurso, e na reconstrução dos 
caminhos que ainda estão por vir. Cada ex-tutor entrevistado ofereceu, 
com suas lembranças, a sua percepção da vivência dos fatos ocorridos. 
As análises das atas, relatórios, bem como dos demais documentos con-
sultados, enriqueceram os bolsistas com fragmentos para a criação de 
uma nova identidade e projeções futuras.

Ao buscar resgatar os anos de história do PET/ESEF, cabe trazer o 
pensamento de Stephanou e Bastos (2009, p. 420), quando esses autores 
apontam que:

a memória é uma espécie de caleidoscópio composto por 
vivências, espaços e lugares, tempos e pessoas, sentimen-
tos, percepções/sensações, objetos, sons e silêncios, aromas 
e sabores, texturas, formas. Movemos tudo isso incessan-
temente e a cada movimento do caleidoscópio a imagem 
é diversa, não se repete, há infinitas combinações, assim 
como, a cada presente, ressignificamos nossa vida.

Com esta obra, temos a pretensão, enquanto grupo PET, de preser-
var as memórias cuidando dos documentos históricos, pesquisas e mate-
riais, entendendo essas como expressões de diferentes experiências de 
aprendizagem da pesquisa, ensino e extensão no âmbito da universidade. 

O primeiro texto, intitulado “Um ano reinventado: o PET/ESEF em 
tempos de pandemia”, buscou detalhar as ações desenvolvidas pelo grupo 
em meio à pandemia. Os estudantes buscaram se reinventar e mudar sua 
forma de trabalho coletivo por meio de atividades remotas, inclusive de 
atenção à comunidade, e tal fato proporcionou um grande crescimento e 
amadurecimento a eles.
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O segundo texto, “Conexões entre a tríade ensino, pesquisa e extensão: um 
resgate das memórias do PET/ESEF”, traz todos os elementos que compõem a 
história do PET/ESEF, suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Além 
disso, são explorados os depoimentos dos ex-tutores sobre esse aspecto e 
como geriram o grupo durante o tempo em que o coordenaram.

Já no terceiro texto, intitulado “Universidade e sociedade: o grupo PET/
ESEF e suas conexões com a comunidade”, é feito um apanhado histórico dos 
eventos desenvolvidos pelo grupo, e as interfaces estabelecidas pelos 
acadêmicos e demais membros da comunidade acadêmica. Além disso, 
explora a idealização de cada um deles, sobretudo sua importância para 
a formação dos estudantes.

O quarto texto, “O perfil dos egressos do PET/ESEF: reconstruindo os 
passos da história”, busca detalhar a história dos ex-petianos verificando a 
contribuição que o grupo PET/ESEF teve na sua trajetória pessoal e pro-
fissional. Ao analisar as trajetórias dos ex-petianos, foi possível identificar 
que o grupo foi uma potente ferramenta de aprendizagem e desenvolvi-
mento profissional dos sujeitos.

Por fim, o quinto texto, intitulado “PET/ESEF e suas interfaces com a 
formação em pesquisa”, tem por objetivo destacar o importante papel que 
a pesquisa exerce dentro do grupo, mediante a participação em eventos 
científicos e na disseminação do conhecimento adquirido a partir das 
ações desenvolvidas.

Agradecemos a todos os professores tutores e aos bolsistas que 
fizeram parte do PET/ESEF. Sem dúvida todos foram protagonistas da 
história que agora podemos compartilhar. Neste espaço temporal aqui 
narrado através das diferentes temáticas, os atores principais foram os 
160 bolsistas e os oito tutores que pensaram cada uma das ações e dei-
xaram as marcas de seu compromisso e dedicação ao PET/ESEF.
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Esperamos que o presente livro possa servir de homenagem àqueles 
que fizeram parte dessa história, e inspirar novos acadêmicos a ingressa-
rem dentro de grupos PET, e que essa participação reverbere positivamente 
na sua formação.

Mariângela da Rosa Afonso 
José Antonio Bicca Ribeiro

Referência: 
STEPHANOU, Maria; BASTOS; Maria Helena Camara. História, Memória e Histó-
ria da Educação. In: STEPHANOU, Maria; BASTOS; Maria Helena Camara (org.). 
Histórias e memórias da Educação no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2009.
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Um ano reinventado: o PET/
ESEF em tempos de pandemia

Julia de Ribeiro Bozzetti
Marina Souto Domingues

Mariângela da Rosa Afonso

No final do ano de 2019 na província de Wuhan, na China, um vírus se 
propagou levando assim diversas pessoas ao hospital com uma síndrome 
respiratória severa (HADI et al. 2020). Ainda segundo Hadi et al. (2020), o 
coronavírus (SARS-CoV-2), ou covid-19 como foi nomeado, gerou atenção 
nos demais países do mundo visto o desconhecimento acerca dos demais 
sintomas e complicações adversas do mesmo.

Sendo assim, o ano de 2020 já começou em alerta para o Brasil com 
a tentativa de frear a dissipação da covid-19 em território nacional, porém 
no dia 26 de fevereiro do corrente ano foi notificado o primeiro caso no 
estado de São Paulo. Apesar de todos os cuidados necessários para com 
os brasileiros advindos de outros países, mais casos foram sendo conta-
bilizados em nosso país.

Em março o Brasil começou a contar os dados de infectados pela 
doença e rapidamente os números foram subindo, assustando a todos 
juntamente com os casos de morte em decorrência da doença. No dia 10 
do mesmo mês, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) notificou o primeiro 
caso de coronavírus no Rio Grande do Sul e, com isso, os municípios come-
çaram a seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
acerca do distanciamento social na tentativa de diminuir a circulação do 
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vírus, evitando que acontecessem a superlotação dos hospitais, como foi 
observado em diversos países do mundo. 

Com toda essa mobilização promovida pela OMS, a Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel) não poderia ficar parada e, em um primeiro 
momento, criou um Comitê Interno para Acompanhamento da Evolução 
da Pandemia pelo Coronavírus (Portaria Nº 617 de 17 de março de 2020). 
Baseada nas discussões do comitê, em reunião no dia 13 de março, a UFPel 
decidiu suspender as atividades administrativas presenciais (Portaria 
Nº 584 de 13 de março de 2020) e, posteriormente no mesmo dia, foram 
suspensas as atividades acadêmicas bem como o calendário acadêmico 
(Portaria Nº 585 de 13 de março de 2020) por um período mínimo de três 
semanas, fazendo assim com que docentes e discentes se vissem em uma 
situação diferente e difícil de lidar.

Ninguém poderia imaginar que essa situação duraria tanto tempo, 
uma vez que as estimativas giravam em torno de meses de distancia-
mento social, entretanto, todo o ano de 2020 seguiu dessa maneira. Com 
o costume da proximidade, das reuniões presenciais, das trocas diá-
rias, mudar drasticamente para um estilo de vida remoto tornou-se um 
desafio. Contudo, a Universidade não se deixou abater por isso, criando 
inúmeras formas de ajudar a comunidade nesse momento e também de 
manter a proximidade com os alunos, na tentativa de manter os vínculos 
e estabelecer novos tipos de comunicação e trabalho. 

Nesse sentido, o PET/ESEF buscou se adequar à necessidade do 
distanciamento social e mesmo assim seguir com sua rotina, se reinven-
tando nos pilares do ensino, da pesquisa e extensão. Assim, o objetivo do 
presente texto foi descrever as estratégias do PET/ESEF realizadas durante 
o período de pandemia da covid-19, alinhando-se às ações da Universidade.

Dentre todas as ações em prol desse momento, a UFPel esteve, desde 
o início da pandemia, preocupando-se e disponibilizando inúmeras formas 
de assistência, desde auxílios com alimentação até ações de cuidado com a 
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preservação da integridade psicológica da comunidade acadêmica. Tam-
bém a instituição logo que suspendeu suas atividades já estava envolvida 
com um projeto de produção de álcool gel, sendo uma parceria entre o Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), 
a Universidade Católica de Pelotas (UCPel), a própria UFPel, a Secretaria 
da Saúde do Rio Grande do Sul e empresas locais para, assim, poderem 
realizar a produção de álcool em gel em larga escala para as unidades de 
saúde da região.

A comunidade da UFPel não mediu esforços para ajudar também, 
somando assim mais de 500 inscrições em três dias para voluntários inte-
ressados em atuar no projeto de produção de álcool em gel, mostrando 
que a solidariedade perseverou até mesmo em um momento pandêmico. 
Seguindo nessa tentativa de ajudar a comunidade, não só no âmbito 
municipal, mas sim nacional, uma pesquisa coordenada pelo Centro 
de Pesquisas Epidemiológicas da UFPel, financiada pelo Ministério da 
Saúde, foi criada.

A pesquisa EPICOVID-19 tinha por objetivo medir a prevalência 
do coronavírus e avaliar a velocidade de expansão da covid-19 no país. 
A mesma incluiu três inquéritos populacionais, realizados a cada duas 
semanas por meio de visitas domiciliares, conduzidas por equipes do 
Ibope onde na primeira fase da pesquisa contou com 250 participantes 
em cada um dos 133 municípios contemplados pela mesma. Atualmente 
a pesquisa se encontra na quarta fase de coletas (BRASIL, 2020).

Apesar de estar diretamente envolvida nessa grande pesquisa, a 
UFPel procurou diversas formas de manter seus alunos academicamente 
ativos, surgindo assim a possibilidade da criação de um calendário alter-
nativo com o formato de aulas a distância. A gestão da UFPel publicou 
diversas notas a respeito do assunto, além de fazer lives na sua página de 
uma rede social para que os discentes e docentes pudessem expor suas 
dúvidas e comentários acerca do tema.
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No dia 22 de maio o Conselho Coordenador do Ensino, Pesquisa e 
da Extensão (Cocepe) aprovou um Calendário Acadêmico Alternativo com 
atividades remotas por 12 semanas, tendo seu início no dia 22 de junho 
de 2020, sendo válido para os cursos de Graduação e Pós-Graduação. 
Na tentativa de amparar os estudantes, a Pró-Reitoria de Auxílios Estu-
dantis (PRAE) tornou público o Edital PRAE 14/20 para que os mesmos 
pudessem recorrer ao Auxílio Inclusão Digital (UFPEL, 2020).

O PET/ESEF diante da pandemia do coronavírus

Aliado a esse esforço da Universidade em ajudar a comunidade e manter 
a conexão com as atividades dos cursos de Graduação, o grupo PET/ESEF 
também encontrou novas maneiras de manter-se ativo, trabalhando e 
cumprindo com o planejamento inicial, mas o reformulando para esse 
novo momento. Dessa forma, desde a primeira suspensão das atividades 
presenciais, o grupo buscou formas de realizar as suas reuniões admi-
nistrativas semanais.

 Através de plataformas de videoconferências, o trabalho em grupo 
manteve-se constante, procurando superar esse novo desafio levando 
adiante as atividades, tendo como objetivo inicial reestruturar o planeja-
mento atual para uma realidade remota, alterando assim alguns eventos. 
Nesse sentido, foram sendo estabelecidos caminhos alternativos para 
realizar essa programação, tanto para os eventos internos do grupo PET/
ESEF como também para os externos que visam a atingir a comunidade 
em geral e também o corpo discente da UFPel. 

A fim de explicitar as atividades do grupo, optamos por dividi-las 
entre internas e externas, e nesse sentido foi elaborado o seguinte esquema 
sobre os eventos e ações realizadas. Abaixo segue a figura 1 que representa 
as atividades de cunho interno do grupo durante o período de março a 
setembro de 2020.
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Figura 1 – Atividades internas desenvolvidas pelo grupo PET/ESEF no ano de 2020

Fonte: Elaborado pelos autores.

Atualmente, o PET/ESEF tem se configurado como um espaço 
para inúmeras possibilidades de aperfeiçoamento acadêmico, sendo 
elas diferentes momentos e vivências que oportunizam o crescimento 
individual enquanto “petiano”, mas também proporcionando um ama-
durecimento do grupo, o que fortalece os laços entre todos os integran-
tes, possibilitando um crescimento na qualidade das metodologias de 
trabalho, na produção científica, nas atividades de ensino e em tudo que 
diz respeito à extensão universitária. Pensando nisso, foram adaptadas 
todas as atividades internas para o formato on-line, a fim de manter o 
grupo conectado apesar da distância física e poder continuar crescendo 
e aprendendo nesse período conturbado. 
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Como mostra a Figura 1, as atividades internas do PET/ESEF inicia-
ram ainda em março de 2020, com a fase de coleta de dados da pesquisa 
intitulada “Contextos e Memórias do PET/ESEF/UFPEL”, na qual buscamos 
resgatar as memórias do programa dentro da ESEF. Por se tratar de um 
momento de isolamento social, a coleta de dados foi realizada pelos petia-
nos de forma remota, utilizando as pastas documentais do grupo PET/
ESEF desde 1991. Todo o grupo fez a análise dos documentos orientados 
pela tutora para serem transformados futuramente em textos de pesquisa. 

Aliado a isso, o grupo também buscou realizar outros tipos de ati-
vidades, tendo como objetivo a troca de experiências, organizando a ati-
vidade do “Encontro de Egressos”. Cabe ressaltar que esse evento também 
acontece há anos na forma presencial, mas que nesse ano adverso o grupo 
conseguiu organizá-lo de maneira on-line. Tal atividade proporciona que 
antigos alunos e tutores possam falar sobre o período vivenciado dentro 
do PET e como a experiência e os aprendizados com as atividades tiveram 
impacto na vida profissional dos mesmos. Nessa edição, o grupo fez con-
tato com dois ex-petianos que aceitaram esse convite e ambos exercem suas 
profissões em universidades fora do país, podendo assim nesse momento 
remoto compartilhar como o PET/ESEF influenciou nas suas vidas e como 
puderam levar consigo os aprendizados advindos do programa. Os egres-
sos convidados atuam como pesquisadores ou docentes na School of Human 
Movement and Nutrition Sciences (The University of Queensland – Austrália) e no 
Instituto Superior de Educação Física da Universidad de la República (ISEF-U-
DELAR-Uruguai. Esse processo de conhecer duas realidades diferentes foi 
extremamente enriquecedor, pois assim foi possível visualizar diferentes 
possibilidades de formação e atuação profissional.

Ainda nessa perspectiva de troca de experiências, o grupo decidiu 
realizar um “Momento Acadêmico” intitulado “Experiência de Intercâmbio”, 
que buscou a troca de experiências entre petianos e alunos que já rea-
lizaram intercâmbio durante a sua graduação, oportunizando que essa 
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vivência fosse uma ferramenta de aprendizado. O evento foi de suma 
importância para que os petianos “conhecessem”, mesmo que de forma 
breve, uma realidade diferente da vivenciada dentro da Universidade e 
do país, podendo assim realizar essa troca de saberes. A primeira edição 
desse ano ocorreu em maio de 2020, através de uma reunião on-line, em 
que uma ex-petiana falou sobre seus aprendizados durante o intercâmbio 
realizado em uma Escola da Dinamarca, fomentando questionamentos 
por todo o grupo.

Como citado anteriormente, o PET/ESEF procura sempre o aper-
feiçoamento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão e, para 
isso, diferentes encontros são propostos para agregar na formação do 
grupo, como é o caso do intercâmbio com outras universidades. Pensando 
nisso e nas possibilidades esgotadas de realizar uma viagem no ano de 
2020, o grupo organizou um encontro de forma remota com o grupo PET/
Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Foi feito o contato com o grupo por parte da tutora e uma data 
para essa reunião foi escolhida. Na atividade, ambos grupos expuseram 
quais ações estavam sendo realizadas nesse momento pandêmico em 
uma conversa descontraída. A partir dessa conversa sobre as incertezas 
desse momento e sobre as pesquisas que estavam sendo realizadas, o 
grupo PET/Educação Física da UFRGS convidou-nos para participar de 
uma pesquisa em conjunto, que busca avaliar as variáveis associadas à 
saúde, acesso à tecnologia e ensino remoto dos acadêmicos de Educação 
Física da UFRGS e da UFPel na pandemia de covid-19. Após o encontro, 
foi criado um grupo no WhatsApp para manter esse vínculo oriundo do 
intercâmbio on-line. Pudemos perceber, então, a riqueza dessa troca, 
fomentando até mesmo uma pesquisa acadêmica a partir dessa iniciativa.

Foram inúmeras as atividades internas do grupo nesse período até 
aqui, e reinventar-se a cada dia foi um desafio a ser vencido, construindo 
novos caminhos e novas alternativas para cumprir com o planejamento 
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inicial. Foram dias de muitas mudanças e buscar uma comunicação har-
mônica entre o grupo nesses momentos fez-se necessário. Dessa forma, 
um workshop intitulado “Gestão de conflitos: comunicação não violenta para 
universitários” foi sugerido por uma integrante no grupo e aceito pelos 
demais. Apresentado por Bianca Krauze Vasconcelos, formada em Estu-
dos Literários pela Universidade estadual de Campinas, que reside atual-
mente no Rio de Janeiro, o workshop teve o intuito de aprimorar distintas 
maneiras de comunicação oral, a fim de aproximar o grupo e torná-lo 
mais compacto. Por haver opiniões diversificadas, os conflitos tendem 
a ser inevitáveis e esse momento foi de muita utilidade para melhorar 
essas questões. 

Nos aproximando do que seria o fim do primeiro semestre letivo, 
o grupo decidiu fazer uma pausa de duas semanas nas atividades, mas 
antes disso realizou uma “Oficina Interna de Currículo Lattes” liderada pela 
sua tutora e pelo professor Ms. José Antonio Bicca Ribeiro. Esse evento 
foi de suma importância para que os petianos pudessem realizar as atu-
alizações dos seus currículos e sanar as dúvidas através da prática dentro 
da oficina. Além disso, oportunizou uma troca de experiências entre 
petianos, visualizando o que todos têm feito durante suas trajetórias 
acadêmicas, antes e durante suas experiências dentro do PET.

Alguns dias antes do fim desse primeiro ciclo de atividades, acon-
teceu virtualmente o “Seminário Interno de Avaliação”, que ocorre sempre a 
cada fim de semestre de forma presencial na ESEF. Em horário de reunião 
comum, o seminário serve como uma autoavaliação para o grupo, no qual 
todos podem expor seus contentamentos e insatisfações para consigo e com 
os colegas de trabalho, avaliando em quais aspectos podem haver melhorias, 
reconhecer suas habilidades e competências diante do grupo PET. 

Quando o grupo retornou às atividades na primeira semana do 
mês de agosto de 2020, já estava organizado de forma on-line pela comis-
são executiva geral dos PET da UFPel o primeiro “InterPET”. Esse evento 
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normalmente ocorre uma vez ao mês organizado por diferentes grupos 
PET da Universidade, porém, neste ano de muitas mudanças, a organiza-
ção do mesmo foi concluída em meados de julho, sendo realizado no dia 
8 de agosto, através de uma transmissão ao vivo pela plataforma Twitch. 

Nessa edição, cada grupo teve dois representantes para expor em 
cinco minutos as atividades realizadas até o presente momento em uma 
apresentação de slides. Além disso, algumas pautas foram discutidas e, 
para iniciar o evento, o então reitor da UFPel, prof. dr. Pedro Hallal fez 
uma breve fala sobre o atual momento que estamos vivendo e como a 
Universidade reagiu de forma positiva com pesquisas e ações de extensão 
agregando tanto a comunidade interna da instituição como a externa. 
Como citado anteriormente, a UFPel não mediu esforços para amparar 
toda a comunidade acadêmica nesse momento pandêmico e prontifi-
cou rapidamente inúmeras formas de auxílio a todos que precisaram. O 
reitor destacou também a importância do PET nesse momento, enfati-
zando que o programa tem como dever manter e fortalecer os vínculos 
extensionistas já criados, oferecendo diferentes formas de apoio para a 
comunidade, somando-se nessa luta da Universidade contra a covid-19. 

Assim como o PET/ESEF procura atividades que acrescentem na 
formação acadêmica dos integrantes do grupo através de seus trabalhos 
internos, está em sua história a forte presença de ações para a comunidade, 
tendo como marcante característica um grande vínculo com atividades 
extensionistas que visam a proporcionar às pessoas de fora da comunidade 
acadêmica o conhecimento sobre o que é feito dentro da Universidade. 

A partir dessa perspectiva é que são elaboradas as atividades exter-
nas do grupo, que tem como objetivo alcançar os alunos de graduação da 
unidade, mas principalmente atingir a sociedade como um todo, opor-
tunizando que o conhecimento possa se expandir para além dos portões 
da Universidade. 
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Figura 2 – Atividades externas desenvolvidas pelo PET/ESEF no ano de 2020

Fonte: Elaborado pelos autores.

Pensando nesse propósito é que surgiu a primeira ação do PET/
ESEF no ano de 2020, em que foi analisado o que estava ao alcance do 
grupo para ajudar a comunidade em situação de vulnerabilidade em um 
primeiro instante. Foi então que o auxílio da UFPel nessa luta contra a 
covid surgiu através da proposta de confecção e doação de máscaras, a 
partir de uma “Ação Solidária”. Para pôr em prática essa ideia, os integran-
tes procuraram em suas redes familiares pessoas para as confecciona-
rem, e foram produzidas um total de 350 unidades, sendo que a doação 
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foi destinada para o Albergue Municipal de Pelotas, CRAS - Colônia Z3 
e comunidade do engenho1.

Para dar continuidade às atividades extensionistas nesse período, 
as mídias sociais do grupo foram um grande alicerce de estruturação 
dos elos a distância, uma vez que através delas é que a comunicação e a 
maioria das atividades foram realizadas. Assim, desde março, as mídias 
e plataformas digitais estão sendo utilizadas para a realização do nosso 
planejamento. Através das páginas de comunicação é que foi dado início 
às primeiras ideias, sendo uma delas a transformação do evento “Cine-
PET” para o formato digital. Presencialmente, acontecia na área de con-
vivência da ESEF a exposição de um filme sobre temáticas esportivas/
da Educação Física com um professor convidado para um debate junto 
ao grupo e posteriormente divulgado em meios digitais. Dessa forma o 
grupo decidiu fazer a indicação de um filme por semana com temáticas 
variadas através de postagens na página do Instagram, Facebook e Blog. 

 Assim como o evento anterior, o “Conheça seu Professor” também 
ganhou seu formato digital, através de lives no Instagram com os profes-
sores da ESEF. Esse evento tem como objetivo aproximar os alunos da 
graduação dos professores, através de uma conversa informal sobre a 

1 Esses três grupos contemplados têm uma característica de vulnerabilidade social bem demar-
cada dentro da cidade, sobretudo considerando nível socioeconômico, segurança ou poder 
aquisitivo. O Albergue Municipal é uma instituição filantrópica localizada no centro da cidade 
e atende moradores de rua fornecendo um local para dormir, além de banho e alimentação. O 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da colônia Z3 é responsável por atender os 
moradores da Colônia de Pescadores Z3, um dos distritos de Pelotas e localizada às margens 
da Lagoa dos Patos. A Z3 é composta em sua maioria por pescadores e suas famílias, sendo a 
principal fonte de renda desses a pesca. Já a comunidade do engenho é localizada às margens 
do canal São Gonçalo, região periférica da cidade. Apesar de ser uma área de preservação 
permanente, o que legalmente inviabiliza a construção de moradias, um grande número de 
sujeitos reside no local. A população acabou migrando para tal região em função do primeiro 
engenho de beneficiamento de arroz da região (Engenho São Gonçalo) que foi instalado no 
local, e, com o passar dos anos, se tornou uma possibilidade de moradia para muitos cidadãos 
que não tinham poder aquisitivo para firmar moradia em outro local. 
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trajetória dos mesmos, expondo como foram os caminhos até a docência. 
Em 2020 foram realizadas três lives, nos meses de maio, julho e setembro. 

No mesmo formato, onde os espectadores podem interagir com 
o convidado, também surgiram os eventos “Conheça seu Projeto” e “Live 
do PET” que são formuladas de acordo com as ideias do grupo em reu-
nião. O primeiro tem como objetivo apresentar à comunidade os proje-
tos existentes na ESEF/UFPel de maneira descontraída, através de uma 
conversa com coordenadores e participantes dos grupos. O segundo, A 
“Live do PET”, surgiu com o intuito de trazer uma troca de experiências 
ao vivo com diferentes professores e profissionais da área da Educação 
Física, por intermédio de uma conversa informal sobre suas pesquisas, 
metodologias e áreas de atuação. Em 2020, os eventos aconteceram nos 
meses de junho, julho e agosto, com convidados de diferentes lugares 
do estado e do país. 

Com a perspectiva de trabalho remoto, o grupo decidiu também 
incentivar a prática de exercícios para a comunidade e, após alguns deba-
tes em reuniões, algumas propostas de conteúdos digitais foram criadas e 
postas em prática: o “PETreino”, que teve como objetivo incentivar as pes-
soas que acompanham o grupo a manter-se ativos durante o isolamento; 
e o “PETZen”, um aliado ao evento anterior que tinha sua postagem uma 
vez na semana, objetivando proporcionar um momento de relaxamento, 
alongamento e meditação. 

Os petianos vinculados ao curso de Bacharelado em Educação Física 
montam os treinos semanais do “PETreino”, disponibilizando-os três vezes 
semanais para serem realizados em casa, juntamente com um espaço para 
sanar dúvidas daqueles que tiverem maiores interesses. Pode-se dizer que 
essa iniciativa foi uma das mais significativas até agora, visto que tivemos 
um retorno ótimo dos seguidores, como dúvidas e elogios pela disposição 
dos treinos. O “PETZen”, uma atividade voltada para exercícios de alonga-
mento, yoga, respiração e meditação, tem o intuito de ajudar a diminuir 
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os níveis de estresse e ansiedade de quem está nos acompanhando nas 
redes sociais nesse período que vem causando muito esgotamento mental. 

Tendo um bom retorno do público que acompanha as redes sociais do 
grupo, foram surgindo mais ideias de conteúdos digitais para as plataformas 
durante o ano, com o intuito de gerar mais engajamento através de publica-
ções acerca de temas sobre o próprio PET/ESEF. Dessa forma, incluindo os 
quadros semanais postados na página, também foram adicionados ao cro-
nograma o “Você Sabia?” e o “Perfil do petiano”, que respectivamente objetivam 
levar curiosidades sobre o grupo e apresentar cada integrante semanalmente, 
com artes e textos semanais organizados pelos petianos. 

Dando continuidade ao planejamento anual, o grupo PET/ESEF 
foi convidado pelo colegiado de curso da ESEF para ajudar na formulação 
das novas atividades do calendário remoto, a fim de auxiliar no processo 
de adesão dos alunos de graduação para o mesmo, e, dessa forma, nas 
reuniões administrativas, foram decididas algumas estratégias. Essa 
parceria foi construída nesse momento adverso para estreitar o laço com 
a comunidade acadêmica da ESEF/UFPel, criando assim um grupo com 
os ingressantes dos cursos, visando a sanar suas dúvidas acerca do curso 
propriamente dito, das instalações da ESEF, dos projetos desenvolvidos 
na mesma, entre outras. 

Nesse contexto, o grupo também organizou a tradicional “Palestra 
dos Bixos”, que, assim como na sua forma presencial, é um evento que 
propicia a interação dos petianos com os calouros na unidade. Durante 
o período de distanciamento social, a palestra foi realizada de forma 
virtual para todos os ingressantes, de uma única vez, respondendo assim 
as dúvidas que apareceram por parte dos alunos. Aliado a isso, o grupo 
também decidiu realizar “Salas Abertas” em uma plataforma de reuniões 
com o intuito de manter o vínculo com os discentes e chamar os mesmos 
para discussões e conversas sobre diversos temas relacionados aos cursos 
de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física.



Um ano reinventado: o PET/ESEF em tempos de pandemia

26

Normalmente, um dos últimos eventos que ocorrem no ano do 
grupo PET/ESEF é o conhecido “Ciência e Cultura”, o qual possui mais 
de uma década de existência e é um dos maiores eventos realizados, com 
maior adesão da própria Instituição de Ensino, visto que dispõe de mini-
cursos e rodas de conversa acerca de temas pertinentes para os cursos do 
campus. Os temas discutidos durante o evento no ano de 2020 foram: 
futsal feminino; voleibol; feminismo negro; Educação Física escolar; saúde 
mental e distanciamento social; produção do conhecimento; mercado 
de trabalho da Educação Física, além do trabalho do fisioterapeuta na 
prevenção de lesões no treinamento.

O evento foi diferente de todas as edições anteriores, devido ao 
distanciamento social referente à pandemia da covid-19, ele aconteceu de 
forma remota, via internet, na plataforma Zoom Cloud Meetings®, através 
do Sympla®. Ocorreu em três dias, sendo eles 21, 22 e 23 de outubro de 
2020, tendo três turnos de atuação em cada: turno da manhã - das 9 às 
11 horas; turno da tarde - das 15 às 17 horas; o turno da noite - das 19 às 
21 horas. 

Esse evento é muito tradicional no PET, com diversas edições, e 
por isso o grupo não hesitou em realizá-lo mesmo de forma remota, visto 
que proporciona a todos momentos de muito conhecimento e, nesse 
ano em específico, com certeza seria muito significativa sua realização 
para uma maior aproximação daqueles de quem estamos distantes. O 
evento contou com cerca de 90 pessoas em cada palestra e um total de 
300 pessoas inscritas aproximadamente, números bastante relevantes 
para todos que fizeram parte da organização.

Além dos nossos eventos citados, o grupo PET também se orga-
nizou para enviar trabalhos para a SIIEPE (Semana Integrada de Ino-
vação, Ensino, Pesquisa e Extensão) 2020, escrevendo resumos e gra-
vando os vídeos como solicitava o modelo do evento desse ano totalmente 
remoto. Assim, alguns petianos dividiram-se em duplas para formular 
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os trabalhos sobre diferentes temas, sendo enviados para a comissão 
avaliadora da SIIEPE. Nessa perspectiva de exercitar a escrita e a pes-
quisa, o grupo também realizou em conjunto com o PET Educação Física 
da UFRGS uma pesquisa intitulada “Acadêmicos da Educação Física da 
UFRGS e da UFPel na pandemia de covid-19: um estudo sobre variáveis 
associadas à saúde, acesso à tecnologia e ensino remoto”. Assim, traba-
lhou-se em conjunto com o colegiado do curso para que a pesquisa atin-
gisse o maior número de discentes da ESEF/UFPel, e o colegiado mais 
uma vez aceitou nossa proposta de parceria e enviou para os discentes 
o link do questionário por e-mail, abrangendo um maior número de 
respondentes para a pesquisa. 

Esse ano com certeza foi desafiador e de muitas inseguranças para 
o grupo PET/ESEF, uma vez que foi necessário reorganizar todas suas 
ações de atendimento ao atendimento remoto em função da pandemia. 
Mais que os desafios, o período de distanciamento social também serviu 
de mola propulsora para múltiplas aprendizagens dos petianos e supe-
ração das adversidades. 

Se durante muitos momentos o grupo sempre esteve desenvolvendo 
ações de integração e formação através dos eventos presenciais, durante 
a pandemia foi necessário repensar tais atividades e aprender a utilizar 
novas plataformas e tecnologias de informação. Além disso, o planeja-
mento e a elaboração de atividades/ações sofreram adaptações no ano de 
2020, para atender às necessidades da comunidade acadêmica, sobretudo 
com cursos de capacitação e formação que foram desenvolvidos através 
de plataformas digitais (de forma on-line) ao invés do modelo presencial. 
E outro aspecto que merece destaque é a capacidade de superação dos 
desafios socioafetivos acarretados com o distanciamento social, uma vez 
que o grupo sempre foi muito ativo, com reuniões semanais presenciais, 
horas de trabalho na organização de eventos, engajamento com projetos de 
pesquisa e extensão. Durante esse ano, foi necessário repensar as formas 
de relacionamento social entre os membros do grupo e os demais membros 



Um ano reinventado: o PET/ESEF em tempos de pandemia

28

da comunidade acadêmica, as reuniões seguiram acontecendo, para que 
os vínculos fossem mantidos, e os momentos de conversa fossem também 
uma alternativa para diminuir o afastamento entre os petianos.

Contudo, olhar para trás e ver todos os obstáculos vencidos é gra-
tificante para todos os petianos. Enfrentar uma adversidade em comum 
e ter trabalhado em prol das atividades do grupo, durante todo o ano de 
2020, proporcionou um fortalecimento enquanto equipe para enfrentar 
os próximos desafios que virão.
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Desde sua criação, o Programa de Educação Tutorial teve como objetivo 
complementar a formação acadêmica e/ou melhorar o ensino de gradu-
ação e, de acordo com Martin (2005), esse deve permitir aos membros do 
grupo experienciar diversos aprendizados nas atividades e discussões 
realizadas, aumentando suas possibilidades e chances, devido inclusive 
ao fato de haver interação com um/uma tutor/tutora.

Nesse sentido, a Educação Tutorial caracteriza-se como uma meto-
dologia de ensino com sérios compromissos epistemológicos, pedagó-
gicos, éticos e sociais, que se efetiva por meio de grupos de aprendiza-
gem, constituídos por estudantes, sob a orientação de professores tutores 
(MARTINS,2007, p. 3).

Peres et al. (2014) através de seu artigo corroboram as ideias ante-
riores, e destacam diversos aspectos positivos que o PET oferece aos gra-
duandos e graduandas pertencentes ao programa e também aos tutores e 
tutoras, sendo eles: a melhora do currículo, levando em conta que o PET 
realiza ações nos três pilares (ensino, pesquisa e extensão) da Universi-
dade; além disso, é apontado um grande crescimento pessoal e aprendi-
zado dos integrantes do programa; outro ponto importante a se destacar 



Conexões entre a tríade ensino, pesquisa e extensão: um resgate das memórias do PET/ESEF

31

é que os tutores afirmam ter melhorado como docentes depois que pas-
saram a atuar como tutores do programa.

Assim, a tutoria se faz uma potente ferramenta de aprendizado, 
sendo um pilar importante para que haja discussões, criações com maior 
embasamento, devido ao fato de o/a tutor/tutora já ser docente de uma 
Instituição de Ensino Superior (IES), tendo assim uma bagagem de conhe-
cimento científico maior que a dos membros do grupo.

O PET trabalha em conjunto com a Universidade, visto que muitos 
dos seus objetivos se aproximam em relação aos pilares que a sustentam 
– o ensino, a pesquisa e a extensão. A Constituição Federal, em seu artigo 
207, diz que “As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (BRA-
SIL, 1988).

Além disso, o Manual de Orientações Básicas – MOB (BRASIL, 
2006), documento que rege o PET, coloca em seus objetivos a melhoria 
do ensino de graduação por meio de atividades que englobem a tríade de 
ensino, pesquisa e extensão, corroborando a fala de Gama (2018, p. 65) em 
que “o ensino, a pesquisa e a extensão são tidos como pilares essenciais 
e indissociáveis, que dão fundamentação e norteiam as práticas dentro 
da universidade”. 

Dentro da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), os primeiros 
grupos PET surgiram no ano de 1991, sendo eles o da Educação Física, da 
Meteorologia e da Arquitetura e Urbanismo. Já no ano seguinte surgiram 
mais dois, o da Odontologia e da Agronomia. Os PET eram formados, em 
média, por oito integrantes cada, devido ao pouco número e também por 
ser um sistema novo dentro da Universidade, haviam muitas atividades 
integradas (RIGO et al., 2008).

Nesse sentido, este texto buscou fazer um resgate histórico tra-
zendo para a discussão as conexões e possibilidades entre a tríade ensino, 
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pesquisa e extensão. A partir desse foco de interesse nos debruçamos na 
busca de diferentes documentos, depoimentos, das memórias do PET/
ESEF, bem como das ações que envolviam as atividades de ensino, as possi-
bilidades de pesquisa e os vínculos possíveis com a extensão universitária.

Caminhos metodológicos

A presente proposta de investigação localiza-se no campo das pesquisas 
qualitativas, de cunho descritivo, pois:

A pesquisa qualitativa não se preocupa com a representa-
tividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 
compreensão de um grupo social, de uma organização, 
etc. [...] Os pesquisadores que utilizam os métodos quali-
tativos buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o 
que convém ser feito (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 33).

A coleta dos dados foi realizada por meio de buscas documentais, 
através de atas, documentos, revistas, notícias, a fim de compreender 
o espaço investigado. Para Gil (2008) a pesquisa documental se baseia 
em aprofundar-se sobre a temática de interesse, documentos, conhe-
cer a realidade, detalhar, descrever e especificar, assim como fazer um 
levantamento total e geral sobre o assunto. Porém, contudo, salientamos 
que apenas nos aproximamos das técnicas e metodologias adotadas na 
pesquisa documental. Ainda dentro desse contexto, trazemos outros 
autores que sinalizam a importância das pesquisas realizadas tomando 
por base os documentos: 

O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado 
e valorizado. A riqueza de informações que eles podem 
extrair e resgatar justifica o seu uso em várias áreas das 
Ciências Humanas e Sociais porque possibilita ampliar 
o entendimento de objetos cuja compreensão necessita 
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de contextualização histórica e sociocultural, como por 
exemplo, a reconstrução de uma história vivida (SÁ-SILVA, 
ALMEIDA, GUINDANI, 2009, p. 2).

Gil (2008) afirma ainda que a pesquisa documental muito se asse-
melha à pesquisa bibliográfica. Logo, as fases do desenvolvimento de 
ambas, em boa parte dos casos, são as mesmas. Entretanto, há pesqui-
sas elaboradas com base em documentos, as quais, em função da natu-
reza desses ou dos procedimentos adotados na interpretação dos dados, 
desenvolvem-se de maneira significativamente diversa. A fim de melhor 
compreender como foi realizada a pesquisa, optamos por estruturar o 
estudo em dois eixos, conforme ilustra a Figura 1, abaixo. 

Figura 1 – Sistematização da coleta dos dados

Fonte: Elaborado pelos autores.
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O eixo 1 da presente pesquisa trata de uma busca documental 
realizada tanto em documentos impressos, sendo eles em sua maioria 
relatórios, atas e folders do grupo; quanto em documentos digitais como 
a plataforma do sistema de Gestão do Programa de Educação Tutorial 
(SIGPET) e as mídias sociais do grupo. A busca documental aconteceu 
durante o cancelamento das aulas nas instituições de ensino para atender 
ao distanciamento social devido à pandemia do novo Coronavírus (covid-
19). Essa infecção iniciada no final de 2019 na China em poucos meses foi 
disseminada e atinge aproximadamente 200 países, com mortalidade 
global estimada em 4% (WHO, 2020). 

Assim sendo, a coleta de dados documentais foi realizada por cada 
um dos petianos, sendo divididos em dois pequenos grupos – um deles 
responsável pelos documentos impressos e o outro pelos documentos 
digitais. A obtenção dos dados para ambos grupos ocorreu seguindo um 
roteiro construído pela tutora responsável onde continha questões acerca 
da história do grupo, suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, seus 
ex-petianos e relatórios finais. 

Além disso, contamos com as fontes orais de nossa pesquisa, sendo 
elas duas entrevistas com ex-tutores de forma semiestruturada em que 
são colhidas informações do sujeito a partir do seu discurso de forma 
que o entrevistador se mantém atento, registrando todas as informações 
e intervindo somente para estimular o entrevistado (SEVERINO, 2013).

Essas entrevistas foram agendadas com os ex-tutores; as pergun-
tas surgiam no decorrer dessas conversas e tivemos como base um roteiro 
prévio. Importante destacar que, durante o procedimento, o entrevis-
tador deve praticar um diálogo descontraído, deixando o informante 
à vontade para expressar sem constrangimento suas representações. 
Para a análise dos dados, nos guiamos de acordo com o objetivo geral e 
os específicos. Após essa minuciosa análise, realizamos a discussão dos 
dados na busca de criar respostas que correspondessem ao nosso objeto 
de pesquisa.
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Reconstruindo as memórias

O grupo PET/ESEF tem realizado projetos de pesquisa e entre eles desta-
ca-se o intitulado “Contextos e Memórias Do Grupo PET Educação Física 
da Universidade Federal de Pelotas” que tem como objetivo entrevistar 
os ex-tutores do programa para reconstruir a história. Através das cole-
tas foram encontrados diversos dados sobre PET, e serão trazidos neste 
texto os resultados das discussões de nossos achados em documentos, 
além de recortes das falas transcritas de ex-tutores buscando entrelaçar 
os fragmentos da história. 

Fazendo um resgate dos relatórios/atas encontramos que o Grupo 
de Educação Tutorial (PET) foi instaurado na Escola Superior de Edu-
cação Física (ESEF) no ano de 1991, documentos analisados constatam 
que a primeira seleção foi realizada em outubro de 1991, sendo o seu pri-
meiro tutor o prof. dr. Airton José Rombaldi, que atuou desde a criação 
do grupo até o final do ano de 1992. Através da análise documental de 
editais, relatórios, notícias e cartas pode-se inferir que foram dois anos 
em que poucas atividades foram realizadas pelo grupo e isso se deu pelo 
fato de ser um período de adaptação do mesmo, que buscava se estabe-
lecer dentro da unidade. 

Podemos observar que nesses dois anos de atuação do prof. Airton 
como tutor do PET/ESEF, apesar de serem realizadas poucas atividades, 
encontramos ações de ensino, pesquisa e extensão, além de eventos que 
interligam os três eixos. Destaca-se nesse período a criação e realização 
do “Ciência às quintas”, o evento mais antigo e tradicional do Grupo PET/
ESEF, sendo realizado até os dias de hoje, em novo formato e com o nome 
de “Ciência e Cultura”.

Em 1993 ocorreu a primeira troca de tutor do PET/ESEF e assim 
o prof. Airton entregava o grupo para o prof. dr. Renato Siqueira Roche-
fort, que atuou como tutor até o ano de 2001. Ao analisarmos os achados 
desse período podemos observar que inicialmente o grupo optou por 
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focar no eixo da pesquisa, mas com o passar dos anos, e com seu cresci-
mento, podemos observar um grande equilíbrio entre ensino, pesquisa e 
extensão. No período de 1993 até 2001 podemos destacar alguns eventos, 
como o “Informativo PET”, criado em 1992 que esteve presente em todo 
período de atuação do Prof. Renato. Além disso, outros eventos que eram 
realizados naquela época permanecem no grupo até os dias de hoje, como 
o “Ciência e Cultura” e o “Encontro de Egressos”.

Em uma entrevista realizada com o professor Renato acrescenta-se 
ainda, através de sua fala, que ele, juntamente com os professores Airton 
e Florismar, participou da criação do PET/ESEF, e que no primeiro ano 
do grupo haviam apenas quatro bolsistas, oito no segundo e 12 no ter-
ceiro, fixando esse número até a atualidade, seguindo as normativas da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Dando seguimento à história do grupo PET, mais especificamente 
nos anos de 2002 até 2005, o tutor foi o prof. me. Florismar Oliveira Tho-
maz e em buscas foram encontrados documentos, atas, notícias apenas 
dos anos 2002 e 2003. Através dos achados podemos dizer que o grupo 
realizava atividades nos eixos de ensino, pesquisa e extensão, tendo em 
maior quantidade eventos realizados no pilar da extensão.

Após a saída do prof. Florismar, houve o ingresso do prof. dr. Luiz 
Carlos Rigo, que atuou como tutor nos anos de 2006 a 2011. Em relação à 
busca, realizada em atas e notícias do período, foi constatado que o grupo 
era bem ativo em relação aos três pilares da Universidade, organizando 
diversos eventos, principalmente em relação à extensão e à pesquisa. Os 
campos de atuação com a extensão na época eram bastante diversos, indo 
desde o futebol até trabalho com cartografia e esportes de aventura. Tal 
fato relacionado à pesquisa também era diferente campo de pesquisa, 
sendo realizadas investigações sobre as questões de gênero, pessoas com 
deficiência, terceira idade, entre outros.

Nos anos de 2012 a 2020, tivemos mais dois tutores, sendo eles, 
o prof. dr. Marcelo Cozzensa da Silva e a prof.ª dr.ª Mariângela da Rosa 
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Afonso, respectivamente. No período do prof. Marcelo, podemos observar 
que nos eventos de ensino e extensão havia um bom equilíbrio, porém o 
grupo não realizava pesquisas desde o ano de 2014. Sendo assim, pode-
mos destacar alguns eventos de ensino e extensão realizados e criados 
naquele período como: “PET na Escola”, “Intercâmbio”, “Olimpets”, “Cine-
pet”, “PET Stop da Saúde”, “PET Stop na Escola”, “Passeio Ciclístico”, 
“Conheça seu Professor”, entre outros. 

Do ano de 2018 até hoje, sob a tutoria da prof.ª Mariângela, obser-
va-se que o equilíbrio da tríade volta a ser mantido, trazendo novamente 
para dentro do grupo novas pesquisas, além disso, eventos que foram 
“criados” muitos anos atrás, como organização do “Simpósio Nacional 
de Educação Física”, e o “Ciência e Cultura”, que contemplam o ensino, a 
pesquisa e a extensão, estão ativos até os dias de hoje. Mesmo com alguns 
eventos importantes se mantendo, outros foram sendo excluídos para 
que novos fossem criados nesse período, como o evento de extensão “PET 
+ Saúde na Escola”. Além disso, novos projetos de pesquisa foram cria-
dos nesses anos e seguem sendo elaboradas até o momento, sendo eles: 
“Contextos e Memórias do grupo PET Educação Física da Universidade 
Federal de Pelotas” e “Extensão da ESEF/UFPel: Voz da Comunidade”.

Podemos observar, no Quadro 1, que desde o início do programa 
havia uma preocupação do tutor em fomentar ações de ensino, pesquisa e 
extensão. Mesmo que as atividades fossem ainda embrionárias as propos-
tas de trabalho interligavam os três eixos. Já nesse período encontramos 
eventos que existem até os dias de hoje, como é o caso do “Ciência Cultura”, 
que inicialmente tinha a ideia de evento chamado de “Ciência às Quintas”, 
o evento mais antigo e tradicional do Grupo PET/ESEF. Outro fato que 
chama atenção é a presença dos petianos na organização do Simpósio 
Nacional de Ginástica, posteriormente chamado de Simpósio Nacional de 
Educação Física, que se mantém como um evento importante na unidade 
e área como um todo.
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Quadro 1 – Panorama das atividades do PET/ESEF no período de 1991 até 2001

ENSINO PESQUISA EXTENSÃO TRÍADE

• Disciplina de Informática 
Básica

• Memória de longa duração 
e deficiência leve

• Relação entre feedback e o 
nível de atenção em sujeitos 
com deficiência mental leve

• Informativo PET • Organização do Simpósio 
Nacional de Ginástica

• Ciência às Quintas

• Curso de Informática
• Estudando com o PET
• PET na Rua
• Conversas Abertas da ESEF
• Seminários Internos do PET
• Jogos de Escrita

• A propriocepção na pré-es-
cola

• Diagnóstico da educação 
física de 1ª a 4ª série

• Concepção de Educação 
Física na escola

• O esporte coletivo e sua 
influência nos traços de 
personalidade

• Prática desportiva
• A Prática pedagógica na 

Educação Física
• Um resgate histórico da pro-

dução acadêmica na ESEF/
UFPel

• Pesquisando com o PET

• Ciclos de palestras
• Encontro de Ingressos/

Egressos
• Informativo PET
• Balcão de ideias
• Estudando com o PET
• Editoração: a comunicação 

escrita do PET
• PET na rua
• Conversas Abertas da ESEF
• Jogos de interação

• Organização do Simpósio 
Nacional de Ginástica

• Ciência e cultura às quartas
• Ciência e cultura às terças
• IV Encontro Nacional de 

Grupos PET de Educação 
Física

• Semana Acadêmica da 
ESEF/UFPel

Fonte: Elaborado pelos autores.

No período de 1993 até 2001, podemos perceber um grande aumento 
em número de eventos, em todos os eixos. Além disso, podemos ver que 
várias atividades aparecem em mais de um eixo, como, por exemplo, o 
PET na Rua, o Estudando com o PET e o Conversas Abertas da ESEF, que 
apesar de terem maior relação com um dos eixos se encaixavam perfeita-
mente em outro. 

Sobre esse período, o prof. Renato Rochefort, tutor na época, em 
uma entrevista cedida ao grupo no ano de 2019, destacou a dificuldade 
de realizar uma pesquisa única com todos os bolsistas, devido ao número 
grande de petianos. Ele revelou ainda que havia certa resistência com a 
pesquisa e logo que se tornou tutor foi criando eventos e atividades com 
uma cara extensionista. 
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Sobre a extensão universitária Deus (2018) diz que a relação da 
Universidade com a sociedade é importante para que haja democratiza-
ção do conhecimento e incorporação de saberes, e destaca que sociedade 
e Universidade devem sofrer os impactos positivos da extensão. 

Além disso, vemos que no período de 2002 até 2005, conforme o 
Quadro 2, a extensão teve maior atenção por parte do grupo PET/ESEF e 
que alguns eventos e atividades apesar de serem prioritariamente exten-
sionistas também se encaixam no eixo de ensino, como por exemplo o 
evento Conversas Abertas da ESEF e o Acampapet. 

Quadro 2 – Panorama das atividades do PET/ESEF no período de 2002 até 2011

ENSINO PESQUISA EXTENSÃO TRÍADE

• Conversas Abertas da ESEF
• Jogos de Escrita
• Acampapet

• Petsquisando • Informativo PET
• Encontro de ingressos e 

egressos
• Revista da ESEF
• PET Premiere
• Conversas Abertas da ESEF
• Acampapet
• Folami

-

• Momento acadêmico
• Basquete em Cadeira de 

Rodas

• Momento acadêmico
• Esportes de aventura (Surf)
• Cartografia de um circo 

itinerante
• Terceira idade ativa
• Calça Jeans e Botas: um 

estudo focado na fuga de 
alunos e alunas nas aulas 
de Educação Física escolar

• Tá na hora da aula de Edu-
cação Física

• Treinamento de Força com 
oclusão vascular

• 20 anos do PET/ESEF/
UFPel

• Projeto 2010
• Projeto iniciação ao voleibol
• A Universidade vai à Casa 

Lar
• Projeto ação
• Palestra de Recepção de 

Calouros
• Intercursos de futsal
• DiversificAção
• Basquete em Cadeira de 

Rodas 

• Ciência e cultura
• Organização do simpósio

Fonte: Elaborado pelos autores.
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No período de 2006 a 2011 é possível perceber um equilíbrio entre 
pesquisa e extensão, sendo que ambas aparecem em maior representati-
vidade que o ensino, pilares esses que são de extrema importância para 
a sociedade em geral e acadêmica, com trabalhos abrangendo diversos 
campos da Educação Física, contemplando os cursos tanto do bachare-
lado quanto da licenciatura. 

Considerando o exposto acima, De Paula (2013) diz que o papel da 
extensão universitária é convocar a Universidade para apropriar-se de 
seu papel como instituição comprometida com a transformação social, 
fazendo com que seus conhecimentos cheguem ao destino final sem blo-
queios e interdições. 

No que tange à utilização da pesquisa no cenário universitário, o 
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (BRASIL, 2008 p. 21) menciona que:

As instituições de educação superior sempre desempenha-
ram papéis importantes em cultivar conhecimento e colo-
cá-lo em benefício da sociedade. Em épocas e sociedades 
diferentes, estas atividades de produção de conhecimento 
englobaram desde a educação tradicional nas profissões 
liberais até o desenvolvimento de pesquisa avançada nas 
ciências básicas e suas aplicações.

O Quadro 3, traz as informações referentes às atividades que come-
çaram a ser realizadas no período a partir de 2012. Entre os anos de 2012 a 
2017, temos um grande número de ações realizadas nos pilares de pesquisa 
e extensão, novamente com poucas atividades de ensino, porém existe um 
crescimento em tais atividades, fato que se faz muito importante para os 
acadêmicos de Educação Física, pelo período da formação inicial ser um 
momento de aprendizado e aquisição de conhecimentos que posterior-
mente serão colocados em prática.
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Quadro 3 – Panorama das atividades do PET/ESEF no período de 2012 até 2020

ENSINO PESQUISA EXTENSÃO TRÍADE

• Momento acadêmico
• PET na escola
• Curso de treinamento Fun-

cional – Ênfase em suspen-
sos

• Intercâmbio

• Momento acadêmico
• Ciência & Cultura: trajetórias 

de um evento acadêmico
• Preferências de atividades 

de lazer de um grupo de 
idosas do extremo sul do 
Brasil

• Atividades de aventura na 
escola

• Uma análise dos filmes 
esportivos baseados em 
fatos reais

• Coorte ingressantes ESEF/
UFPel

• Práticas e estratégias meto-
dológicas de professoras de 
ginástica laboral

• Comportamento sedentário 
de escolares de Pelotas-RS

• Respostas bioquímicas, 
fisiológicas e psicológicas a 
dois protocolos de treina-
mento intervalado de alta 
intensidade

• Palestra de Recepção de 
Calouros

• Academia e GEEAF – Projeto 
educação física + ‘’pratican-
do saúde na escola’’

• PET na escola
• GEEAF Escola
• Projeto Educação Física +
• Olimpets
• Jogos da UFPel
• Cinepet
• Feira das profissões
• PET Stop da saúde
• Intercâmbio
• Encontro de egressos
• Passeio ciclístico
• Conheça seu professor
• PET Stop na escola

• Organização do simpósio
• Ciência e cultura

• Intercâmbio • Voz da comunidade
• Memórias do PET

• Palestra de Recepção de 
Calouros

• Olimpets
• Cinepet
• PET Stop da saúde
• Intercâmbio
• Passeio ciclístico
• Conheça seu professor
• PET + saúde na escola
• Encontro de Egressos

• Organização do simpósio
• Ciência e cultura

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para Serrano (2013 p. 5) “a extensão universitária passa a apresen-
tar uma interface entre o saber produzido no interior das universidades 
com a cultura local e desta com a cultura universitária”, corroborando o 
exposto acima.
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No que diz respeito ao período que começa a partir de 2018 e vai 
até 2020, a extensão apresenta uma maior representatividade quando 
comparada aos demais pilares. Entre alguns fatores, podemos inferir 
que esse aumento das práticas extensionistas tem relação com o perfil 
de cada tutor, que já desenvolvia projetos de extensão enquanto docente 
da instituição, e continua por fomentar tais práticas entre os bolsistas 
quando assumiram o PET/ESEF. 

Além disso, o perfil dos alunos que foram sendo incorporados ao 
grupo pode ser outro fator influenciador, na medida em que nas seleções 
demonstraram um preocupação com as demandas da comunidade, e 
uma participação bem importante nos mais diversos projetos de exten-
são desenvolvidos pela UFPel, compreendendo o benefício das práticas 
extensionistas para a comunidade e sua formação. 

Outro aspecto que vale a pena ressaltar diz respeito às normativas 
do Manual de Orientações Básicas dos Programas de Educação Tutorial 
(BRASIL, 2006), que ressalta a importância do engajamento com as ati-
vidades extensionistas, fazendo com que os tutores repensem as ações 
direcionando seu olhar para a extensão, que muitas vezes ficava em um 
plano secundário, se comparada com os trabalhos de ensino e pesquisa 
desenvolvidos por eles. Tal fato pode ser um influenciador não somente 
do grupo PET/ESEF, mas dos demais grupos da universidade, assim como 
o perfil do gestor que fica à frente da Pró-Reitoria de Extensão, quando 
esse tem um histórico de envolvimento com os projetos e a comunidade.

Porém, temos a atividade de ensino do Intercâmbio, a qual acres-
centou muito conhecimento aos petianos e petianas, sendo que já ocorreu 
em três oportunidades durante esse período. 

Outro ponto importante que é notável nos quadros é a participação 
de longa data do PET na organização do Simpósio Nacional de Educação 
Física, que é ofertado pela ESEF/UFPel. Para além disso, o evento mais 
tradicional do grupo, que é o Ciência e Cultura, ainda se mantém ativo, 
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esse que está desde o início do grupo, com algumas mudanças de nome 
e formato, porém com a mesma intencionalidade. Sustentando esse con-
texto, destacamos a fala de Serrano (2013, p. 5) que aponta que “a extensão 
inicia uma trajetória para transformação da sociedade, transforma-se a 
si mesma e transforma sua relação com os outros afazeres acadêmicos 
– ensino e pesquisa”. 

Considerações finais

Através da leitura dos resultados deste estudo pudemos observar que 
o grupo PET tem uma longa história, sendo considerado então um dos 
maiores programas governamentais voltados ao ensino superior. O grupo 
PET/ESEF não é diferente em termos de longevidade, visto que está na 
ativa desde 1991, tendo passado por diversos tutores, metodologias de 
trabalho e outras características. 

Todos, por sua vez, foram de grande valia para que o grupo se desen-
volvesse, sempre respeitando um dos principais objetivos do mesmo, que 
é o trabalho com a tríade (Ensino, Pesquisa e Extensão) que rege a univer-
sidade. O trabalho sofreu alterações devido à mudança de tutores e das 
suas características, através do perfil dos petianos. 

Além disso, trazemos também a importância da pesquisa quali-
tativa para que conseguíssemos extrair a maior quantidade de conteúdo 
possível dos documentos do grupo. Esse método é de suma importân-
cia, pois através dele pudemos entender como o grupo se constituiu e se 
manteve até os dias atuais.
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O Programa de Educação Tutorial é composto por estudantes, sob a tutoria 
de um docente, organizados nos cursos em nível de graduação nas Institui-
ções de Ensino Superior (IES) do país orientados pelo princípio da indisso-
ciabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da educação tutorial. 

Na UFPel, o PET/ESEF passou e vem passando por diversas trans-
formações desde o seu início em 1991, sendo que no primeiro momento 
apresentava uma característica muito forte voltada principalmente para 
a área de pesquisa, não só pelos tutores, mas pelo próprio Ministério da 
Educação. O grupo teve seu começo muito ligado às normas das diretri-
zes de funcionamento do mesmo e, com o decorrer dos anos, emergiram 
novas ideias que abrangeram também extensão, ensino e elaboração de 
eventos. Nesse sentido, foi sendo criado um espaço onde não só os alu-
nos do programa são beneficiados no âmbito acadêmico, mas os demais 
alunos do campus e da comunidade também.

Em busca de compreender mais sobre a história do PET/ESEF e 
sua influente contribuição para a comunidade, no ano de 2019 o PET/
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ESEF elaborou uma pesquisa documental, investigando os documentos 
de 1991 até 2019. O presente trabalho se propõe a fazer um resgate histó-
rico do grupo, enfatizando seus eventos mais significativos, destacando 
sua relevância na vida acadêmica dos alunos, e identificando o seu papel 
na história da ESEF.

Caminhos metodológicos

Para o desenvolvimento deste trabalho, primeiramente foi feita uma 
pesquisa documental que, segundo Gil (2008), é a que se realiza a partir 
de documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados cienti-
ficamente autênticos (não fraudados); tem sido largamente utilizada nas 
Ciências Sociais, na investigação histórica, com o objetivo de descrever/
comparar fatos sociais, estabelecendo suas características ou tendências. 

Os dados utilizados para coleta do estudo são provenientes de 
documentos do grupo PET/ESEF, que vão desde o ano de 1991, ano de 
seu início na Universidade, até o ano de 2019. 

Destacamos ainda as ideias de Gil (2008, p. 70), mencionando que:

a pesquisa documental assemelha-se à pesquisa bibliográ-
fica. A única diferença entre ambas está na natureza das 
fontes. A pesquisa bibliográfica se utiliza das contribui-
ções dos diversos autores sobre determinado assunto, a 
pesquisa documental vale-se de materiais que ainda não 
receberam um tratamento analítico, ou que ainda podem 
ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.

Essa pesquisa documental teve como guia um relatório elaborado 
pela atual tutora do grupo PET, e resultou numa gama de informações 
valiosas sobre as atividades desenvolvidas durante seus anos de atuação.
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Os dados obtidos nos relatórios resultaram num resumo sobre os 
eventos mais significativos realizados entre os anos pesquisados e em 
ideias que poderiam ser recuperadas pelo PET/ESEF em suas atividades. 
Em um primeiro momento foram analisados todos os eventos, em todos 
os relatórios produzidos pelo grupo PET, e para obter o maior número 
de informações possíveis optou-se pela procura a partir de relatórios 
relacionados ao assunto já realizados no PET/ESEF. 

Após a coleta, passamos para a análise e discussão dos resulta-
dos que, segundo Lüdke e André (1986), é um processo criativo que exige 
grande rigor intelectual e muita dedicação. Não existe uma forma melhor 
ou mais correta. A Figura 1, visa a elucidar o processo de coleta dos dados 
explicando os passos da pesquisa.

Figura 1 – Sistematização da coleta dos dados

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Síntese dos achados

Nesta seção buscamos apresentar os aspectos investigados a partir da aná-
lise de conteúdo das ideias e benefícios que o grupo PET proporcionou à 
comunidade acadêmica no geral, e para a formação profissional e pessoal 
dos petianos. Inicialmente foram identificadas as informações em cada 
eixo, após foram relacionadas e agrupadas por temáticas, originando as 
categorias de análise que nortearam a exposição das informações. 

A partir dos dados apresentados nos quadros a seguir, buscamos 
entender de maneira mais efetiva os impactos acadêmicos produzidos 
pelo PET, e quais das muitas ideias criadas em períodos anteriores pode-
riam ser utilizadas no momento atual 

Quadro 1 – Síntese das ações desenvolvidas pelo PET/ESEF (1991-2000)

Proposta do grupo para a formação da comunida-
de acadêmica

Benefícios para a formação profissional e humana 
dos petianos

• Jornal do PET;
• Balcão de ideias;
• Parceria com o Diretório Acadêmico;
• Boletim informativo distribuído para a comuni-

dade ESEF;
• Aprender diferentes idiomas;
• Cursar disciplinas extracurriculares.

• Assumir postura de líderes; 
• Aprenderam a gerenciar atividades;
• Aprender diferentes idiomas; 
• Ter Conhecimento de diferentes áreas;
• Estímulo ao espírito crítico;
• Maior interação social.

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Quadro 1, apresenta a síntese de ações desenvolvidas pelo PET/
ESEF no período de 1991-2000. Além desses aspectos acima referidos, cabe 
destacar outros elementos importantes desse período, que são os relatórios 
individuais de cada petiano que eram enviados à Capes juntamente com 
o relatório geral de todas as atividades em período semestral. 

Nos relatórios individuais de cada petiano, podemos encontrar os 
relatos e sentimentos positivos sobre o programa e sobre o grupo PET/
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ESEF, bem como suas avaliações, mostrando as dificuldades enfrentadas 
e os aprendizados adquiridos. Nos documentos pesquisados encontra-
mos registros individuais sejam eles de eventos ou outras atividades 
realizadas escritos à mão pelos alunos, relatando experiências vividas 
individualmente ou em grupo. Percebemos, assim, uma riqueza na con-
tribuição que o programa proporcionou para a formação profissional e 
pessoal desses estudantes, sobretudo devido à sua participação ativa na 
rotina do campus. 

A Universidade busca de alguma forma contribuir para o desenvol-
vimento da sociedade como um todo, através de suas pesquisas, projetos 
de ensino e principalmente extensão. Nesse sentido entendemos que 
todas atividades feitas pelo petianos devem beneficiar a comunidade 
geral seja direta ou indiretamente, durante ou após a graduação. 

Assim, a partir da segunda década de atividade, o grupo envolveu-se 
com muitas atividades voltadas para os demais acadêmicos, através de 
grupos de estudos vinculados a projetos e laboratórios, ciclo de palestras, 
boletins informativos e cursos extraclasse. Tais ações colaboraram para 
a formação extracurricular não apenas dos petianos como também dos 
demais discentes da unidade, tornando assim o grupo uma parte fun-
damental na formação dos acadêmicos conforme podemos visualizar no 
Quadro 2. Cabe destacar que segundo o Manual de Orientações Básicas 
do PET (BRASIL, 2006, p. 4):

As atividades extracurriculares que compõem o programa têm 
como objetivo garantir aos alunos do curso oportunidades de vivenciar 
experiências não presentes em estruturas curriculares convencionais”. 
Assim neste espaço foi possível conhecer e citar essas atividades durante 
a década pesquisada.
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Quadro 2 – Síntese das ações desenvolvidas pelo PET/ESEF (2001-2009)

Proposta do grupo para a formação da
comunidade acadêmica

Benefícios para a formação profissional
e humana dos petianos

• Boletim informativo do PET; 
• Grupos de estudos que eram vinculados a Parti-

cipação em laboratórios ou projetos de pesqui-
sa, ensino ou extensão;

• Cursos extra classe de estruturação de Escrita 
científica e estatística;

• Momento Acadêmico.

• Proporcionou o aprendizado na formulação de 
pesquisas;

• Oportunizou maior proximidade à cultura e área 
da ciência; 

• Estimular a autonomia;
• Maior interação social.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Ainda de acordo com o Manual de Orientações Básicas – MOB 
(BRASIL, 2006, p. 7) o Programa PET tem como objetivo geral:

promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos 
alunos de graduação envolvidos direta ou indiretamente 
com o programa, estimulando a fixação de valores que 
reforcem a cidadania e a consciência social de todos os 
participantes e a melhoria dos cursos de graduação.

Muitas das atividades da tríade ensino, pesquisa e extensão, realiza-
das pelo grupo, agregaram conhecimentos não somente aos acadêmicos, 
mas também à comunidade em geral, apresentando, assim, grandes possi-
bilidades para tais indivíduos, conforme o depoimento de um dos tutores: 

[...] Tinha alguns cursos que a gente promovia coletivo, junto 
com isso, sempre mudando os cursos de acordo com a neces-
sidade. Cursos extracurriculares que o PET promovia para a 
ESEF. A gente tinha uma preocupação, que era, como o PET 
interfere na formação dos alunos da ESEF? Então a gente 
pensava em eventos que ajudassem na formação dos mes-
mos[...] (Tutor 2). 
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De acordo com Balau-Roque (2012), o envolvimento em atividades 
fora da sala de aula possibilita ao estudante do ensino superior comple-
mentar sua formação e proporciona vivências que podem causar diversas 
mudanças. Colaborando com esse aspecto, Almeida e Nogueira (2002) 
observaram em seus estudos que o envolvimento extracurricular traz 
benefícios ao rendimento acadêmico dos estudantes, se for devidamente 
gerido na sua quantidade e qualidade. 

Sem dúvidas, as atividades desenvolvidas pelo grupo PET/ESEF 
beneficiaram mesmo que indiretamente a comunidade pelotense, sendo 
que algumas delas foram organizadas diretamente pelo grupo; e outras 
contaram com a participação dos petianos, e tal fato é destacado inclu-
sive pelos tutores. 

[...] Todas as atividades nossas eu dizia: “não adianta a 
gente ficar aqui dentro, a gente tem que ir lá pra rua atin-
gir a comunidade” então todos os nossos programas eram 
públicos, todos, inclusive nossas reuniões que quem qui-
sesse podia assistir [...] (Tutor 1).

Quadro 3 – Síntese das ações desenvolvidas pelo PET/ESEF (2010-2019)

Proposta do grupo para a formação da
comunidade acadêmica

Benefícios para a formação profissional
e humana dos petianos

• Campeonato de futsal (intercursos);
• Grupos de estudo;
• Participação em reuniões do colegiado;
• Intervenções nas escolas;
• Ciclo de Palestras;
• Um Tempo no Exterior: Experiências
• Acadêmicas e de Vida;
• Divulgação do trabalho do Pet;
• Universidade vai à casa lar;
• Projeto Ação;
• Passeio Ciclístico.
• Atividade Plataforma Brasil; 
• Encontro de Egressos.

• Contato com outras áreas do conhecimento;
• Obtenção de novos conhecimentos;     
• Aprenderam a organizar eventos acadêmicos
• Socialização com outros grupos pets;
• Melhora na fala e postura na hora de apresentar 

trabalhos; 
• Contato maior com a comunidade através das 

atividades de extensão.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Uma grande característica da última década do grupo PET/ESEF 
(Quadro 3) foi a forma com que buscou atender à comunidade à sua volta, 
sendo os projetos realizados um excelente meio para que essa aproxima-
ção se tornasse cada vez mais produtiva. 

O grupo PET/ESEF realizou e continua realizando algumas ativi-
dades que trouxeram e ainda trazem benefícios diretos à comunidade, 
tais como: Universidade vai à casa lar, Projeto Ação, Intervenções nas escolas, 
Passeio Ciclístico, entre outras. Percebemos que esses petianos, ao obterem 
certos conhecimentos em sua vida acadêmica, transferem de alguma 
forma (ativa ou não) os mesmos para sua vida social, contribuindo para 
o avanço da comunidade, e tal fato também é destacado pelo tutor 2.

Nós fizemos um projeto grande que envolveu todos gru-
pos PET, que era lá no quadrado, junto com a Arquitetura, 
cada sábado a gente ia e fazia intervenção com a arquite-
tura, nem me lembro o nome, foi uma proposta que saiu 
da arquitetura e nós abraçamos, entende? a atividade era 
tipo, vários grupos PET’s atuando junto em um projeto de 
intervenção na comunidade, e isso me marcou, porque a 
gente acompanhava e um sábado no mês nós éramos os 
“responsáveis” pela atividade, nos outros a gente era coad-
juvante. Aí no nosso sábado a gente levou a galera da comu-
nidade pra visitar os estádios de futebol, deu trabalho, mas 
foi legal (Tutor 2).

Neste espaço do texto passamos a destacar os eventos mais signifi-
cativos e suas contribuições para o PET/ESEF, bem como para o desenvol-
vimento da formação acadêmica dos estudantes e participantes, além de 
agregar também, muitas vezes, de forma indireta a sociedade em geral. 
O leque de conhecimentos e experiências adquiridos por meio desses é 
significativo, fazendo dos estudantes pessoas mais críticas, capazes de 
lidar melhor com os acontecimentos da vida acadêmica e social.
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Na Figura 3 constam os eventos acadêmicos mais importantes rea-
lizados pelo PET/ESEF e alguns deles foram efetivados de forma interna 
e outros destinados para a comunidade em geral.

Figura 3 – Eventos científicos que tiveram participação dos integrantes
do grupo PET/ESEF

Fonte: Elaborado pelos autores.

Com a identificação dessas informações foi possível perceber que, 
ao promover esses eventos, o grupo PET contribuiu no desenvolvimento 
dos discentes, debatendo e apresentando assuntos que em sua grande 
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maioria não são discutidos dentro das salas de aulas; além de promover 
eventos que contribuíram para a formação extracurricular do grupo e dos 
demais acadêmicos. Através do relato do Tutor 2 foi possível identificar 
mais ainda dessas contribuições.

[...] sempre tentamos elaborar atividades que englobassem 
ensino, pesquisa e extensão (que é a tríade do PET). Além 
disso, a gente trabalhava sempre com uma lógica de ter 
atividades gerais pra todo grupo PET, como por exemplo, o 
Ciência e Cultura, que foi um dos eventos que a gente enfa-
tizou, tentou dar força, ampliar e manteve. Já outras ati-
vidades a gente reduziu um pouco, porque a gente achava 
que não estava dando muito certo, por exemplo, o Cinepet, 
as participações no ENAPET e SulPet, foram coisas que a 
gente priorizou bastante como atividade coletiva, né, essas 
coisas principalmente. [...] Tinham algumas atividades que 
eram mais clássicas, como, por exemplo, SulPet, Ciência 
e Cultura, as atividades do Interpet, que a gente sempre 
fortaleceu. Depois, de tempos em tempos saia alguma ati-
vidade nova (Tutor 2). 

O grupo PET participou de eventos externos de esfera regional, 
nacional e internacional, como, por exemplo, ENAPET, Congresso Brasi-
leiro de Ciências do Esporte, SULPET, Encontro Regional Sul de Estudan-
tes de Educação Física, Congresso Internacional de Atividades Físicas do 
Mercosul, entre outros. A participação nesses eventos pelos petianos, seja 
como ouvintes ou apresentadores de trabalhos, trouxe diversos benefícios 
para a formação dos mesmos, pois nesses locais foi possível apresentar 
suas pesquisas, amplificar seus conhecimentos, observar trabalhos de 
outros acadêmicos, além de proporcionar a socialização e discussão com 
discentes e docentes das mais diversas áreas do conhecimento e de dife-
rentes regiões do país e do mundo.

Importante destacar as ideias de Lacerda et al. (2008, p. 131), men-
cionando que os eventos científicos assumem um papel de grande impor-
tância no processo da comunicação, uma vez que a transmissão de ideias e 
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fatos novos chega ao conhecimento da comunidade científica com maior 
velocidade do que aquelas veiculadas pelos meios formais de comunicação.

Em determinado período o grupo demonstrou união por uma causa 
maior, encontrando relatos de lutas políticas pela sobrevivência do pro-
grama e sua participação ativa em diversos eventos promovidos, como no 
Encontro Regional dos Grupos PET do Sul (SULPET) e Encontro Nacional 
dos Grupos do Programa de Educação Tutorial (ENAPET).

O SULPET é realizado anualmente desde o ano de 1996, obede-
cendo a uma rotatividade entre os três estados da região Sul. A logística 
do evento visa a reunir grupos de tutoria do sul do país para intercâmbio 
de informações sobre formação tutorial e divulgação científica. Em 2019, 
na vigésima segunda edição do evento, os grupos PET nos três estados 
da região Sul deram ao SULPET a oportunidade de reservar o espaço 
necessário para discutir os trabalhos que desenvolveram. 

Tal espaço de discussão fornece à educação tutorial a possibili-
dade de disseminar a metodologia de gestão do conhecimento usada na 
mesma com outros alunos e grupos, o que tende a modificar e expandir a 
perspectiva educacional de toda a comunidade acadêmica, fortalecendo 
trocas e parcerias que qualificam um projeto de curso pedagógico no pro-
cesso de aprimoramento mútuo. O evento tem como objetivo discutir a 
aprendizagem coletiva e interdisciplinar e formular novas estratégias para 
o desenvolvimento e modernização do ensino superior no país. Cabe res-
saltar que muitos desses eventos são realizados até o presente momento. 

O grupo PET/ESEF participou ao longo de sua história de inúme-
ros projetos e eventos de extensão universitária, como: A Universidade 
vai à Casa Lar, PET na escola “Pensando na profissão”, Horta escolar, PET 
Stop Saúde, entre outros (Figura 5).
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Figura 5 – Eventos de extensão que tiveram a participação do grupo PET

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Cabe salientar aqui que a Política Nacional de Extensão (2012) define 
a extensão universitária como um processo educativo, cultural e científico 
que objetiva articular o ensino com a pesquisa de forma indissociável, e 
viabiliza a relação transformadora entre Universidade e sociedade.

Com a identificação desses eventos é possível compreender que o 
grupo PET/ESEF levou os conhecimentos adquiridos para fora dos muros 
da Universidade, contribuindo de alguma forma para a transformação da 
sociedade. Mendonça e Silva (2002) afirmam que poucas pessoas têm acesso 
aos conhecimentos gerados pela Universidade e que as ações de extensão são 
imprescindíveis para a democratização do acesso a esses conhecimentos. 

O desenvolvimento de atividades de extensão permite que os alunos 
ganhem experiência na sua profissão, além disso permite que os mesmos 
ampliem seus horizontes e conheçam as necessidades da comunidade em 
que estão inseridos, e esse aspecto pode ser percebido no depoimento do 
Tutor 2: 
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A gente tentava fazer além dos projetos da ESEF, algumas 
atividades, por exemplo, o PET na Rua, que era parecido 
com o que vocês faziam na Dom Joaquim, a gente fazia 
também, gente fez na feira do livro, e às vezes a gente fazia 
atividades com outros PET’s, o PET na Rua era legal [...] 
(Tutor 2). 

O grupo também realizou, ao longo dessas décadas, eventos de 
integração, como por exemplo: Acampapet; Show de talentos; Intercâm-
bio Olimpets, dentre outros (Figura 7). 

Figura 7 – Eventos de extensão que tiveram a participação do grupo PET

Fonte: Elaborado pelos autores.

Esses possuem grande importância não só aos acadêmicos, mas 
também à população em geral, e possuem como principal finalidade for-
mar, agregar e aperfeiçoar ideias, fazendo o uso de diferentes pensamen-
tos e visões, proporcionando um ambiente leve visando a aumentar o 
processo criativo dos alunos do programa, a socialização e potencializar 
o poder de fala dos mesmos e desinibição.
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Considerações finais

Desse modo, após a análise dos dados foi possível identificar que o grupo 
PET/ESEF não visa a apenas proporcionar aos bolsistas e aos alunos do 
curso uma gama nova e variada de conhecimento acadêmico, mas assume 
a responsabilidade de contribuir para a sua melhor qualificação como 
pessoa humana e como membro da sociedade. No decorrer do trabalho 
foi possível perceber que o programa consegue cumprir com seus objeti-
vos, a partir dos depoimentos encontrados em documentos alusivos aos 
eventos desenvolvidos. 

O método tutorial de trabalho, baseado na indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, foi sendo a cada período mais presente no 
grupo. Tal aspecto aliado ao trabalho coletivo permitiu agilidade e plurali-
dade no desenvolvimento de atividades, além de desenvolver nos petianos 
a responsabilidade e o pensamento crítico.

Além da formação de alunos de excelência acadêmica, o programa 
tem cumprido com seu compromisso social de auxiliar e ajudar no desen-
volvimento de alunos como seres humanos capazes de serem agentes 
transformadores de cenários aos quais serão submetidos. Através deste 
trabalho, podemos perceber que os eventos e ideias desenvolvidas pelos 
alunos são mecanismos que estimulam e potencializam sua formação 
como um todo. 
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O Programa de Educação Tutorial (PET), criado pelo Governo Federal 
em 1979, foi inserido na Universidade Federal de Pelotas por iniciativa 
da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para apoiar a iniciação 
científica na instituição, envolvendo alunos dos cursos de graduação e 
estabelecendo aproximações com a Pró-Reitoria de Ensino.

Uma das particularidades desse programa é que proporciona que 
os tutores e petianos participem de assembleias promovidas nos eventos 
diversos, entre eles o “Encontro Regional dos Grupos PET do Sul (SulPET)” e 
“Encontro Nacional dos Grupos PET (ENAPET)”, buscando discutir as diretri-
zes do PET e possibilitar a troca de experiência entre os grupos, visando 
à melhoria da educação no país

No início de sua trajetória, o PET/ESEF começa através do tutor 
Airton José Rombaldi um intenso vínculo com a pesquisa, sendo que no 
ano de 1992 o grupo começa a realizar nas tardes de quinta-feira o “Ciências 
às Quintas”, que foi o primeiro de muitos eventos que viriam depois. Essa 
atividade era ministrada por um ou mais professores palestrantes com 
objetivo de abordar uma temática e apresentar seus projetos de pesquisa 
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realizados naquele ano, procurando abranger todo o quórum de alunos da 
unidade. Foi um momento em que o PET/ESEF expandiu seus horizontes 
ganhando fortes características da iniciação científica, realizando even-
tos e pesquisas, participando de outros laboratórios, fóruns, seminários, 
congressos e simpósios do mesmo cunho.

Segundo Balau-Roque (2012), o PET enquanto Programa de for-
mação, apresenta grande importância educacional, científica e social, 
pois desenvolve, respectivamente, projetos de ensino, pesquisa e exten-
são conjuntamente. As atividades realizadas pelos alunos têm caráter 
interdisciplinar e inúmeras vezes ultrapassam os limites da instituição 
escolar, por permitirem a atuação direta desses estudantes em problemas 
ligados à sociedade.

Buscando reforçar a importância do PET/ESEF para a formação 
e acúmulo de bagagem acadêmica além de variadas experiências que 
agregam valor à vida dos participantes, podemos afirmar que o programa 
se tornou um grande qualificador de currículos acadêmicos, proporcio-
nando uma formação diferenciada aos que usufruíram ou usufruem da 
participação. Considerando esse aspecto, o presente texto teve como 
objetivo resgatar as diferentes trajetórias profissionais e pessoais dos 
petianos que tiveram sua passagem pelo PET/ESEF, durante os anos de 
1991 a 2020, enfatizando principalmente as dimensões de qualificação e 
mercado de trabalho desses egressos.

Caminhos percorridos no resgate de memórias do grupo 
PET/ESEF

O presente texto foi elaborado a partir dos dados históricos do PET/ESEF 
da UFPel, no período de sua criação até os dias atuais, através de análise 
documental e de depoimento oral, utilizando-se, assim, dos preceitos da 
abordagem qualitativa de pesquisa. Segundo Silva, et al. (2009), a grande 
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vantagem da adoção do método da pesquisa documental consiste no fato 
de se apropriar, por meio de evidências, de uma parte da história que 
não existia nos livros.

Nesse modelo de estudo é possível apontar vários tipos de regis-
tros: os escritos; os numéricos ou estatísticos; os de reprodução de som e 
imagem; e os documentos-objeto (SILVA, et al. 2009). Dessa forma, esse 
método constitui-se pelo exame de materiais que ainda não receberam 
um tratamento analítico ou que podem ser reexaminados com vistas a 
uma interpretação nova ou complementar, outra vantagem observada é 
que permite a investigação de pessoas às quais não temos acesso físico 
(NEVES, 1996).

Como trata-se de uma pesquisa, foram seguidos preceitos metodo-
lógicos para a coleta dos dados, dividindo-a em dois eixos, como mostra a 
Figura 1. O primeiro trata da análise de documentos físicos e virtuais no 
período de 1991 até 2020; e no segundo são trazidas as entrevistas reali-
zadas no período de novembro de 2019 com dois ex-tutores do programa.

Figura 1 – Fluxograma de desenvolvimento da pesquisa

Fonte: Elaborado pelos autores.
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No primeiro eixo de pesquisa, realizado entre abril e maio de 2020, 
foi realizada a leitura de todos os documentos acima citados para que 
fosse possível selecionar aqueles que apresentavam dados importantes 
para a investigação. Foram analisados relatórios anuais e atas de reuniões 
administrativas impressos de 1991 a 2009, além de pesquisas nos relatórios 
do Sistema de Gestão do Programa de Educação Tutorial (SIGPET) e pos-
tagens digitais do blog institucional do grupo PET/ESEF entre os anos de 
2010 a 2020, seguida da transcrição literal de todos os trechos referentes 
às atividades realizadas e aos membros que participaram desse grupo. 
Após feitas essas etapas, foi realizado o mapeamento dos temas emer-
gentes para, em seguida, promover a categorização dos temas sinalizados 
na Figura 1, sendo eles: “Formação inicial e continuada dos egressos” e “o 
mercado de trabalho”.

Após essa etapa, na Plataforma de Currículo Lattes, foram pesqui-
sados todos os egressos a fim de identificar o tempo de permanência no 
programa, formação e atuação. Assim, essa base de dados caracteriza-se 
por conter e integrar dados, currículos, grupos de pesquisa e de institui-
ções em um único sistema de informações (BRASIL, 2020). A mesma tem 
caráter científico, e por essa razão muitos que não seguiram a área da pes-
quisa, após concluir a graduação, não mantiveram seus dados atualizados. 

Sendo assim, foi necessário fazer uma busca desses através de 
mídias sociais (Facebook, Instagram e Linkedin) para poder encontrar infor-
mações fidedignas sobre a formação continuada e a ocupação atual dos 
egressos. Foram escolhidas essas ferramentas por serem as mais utili-
zadas pelos egressos para promoção do seu trabalho. Vale ressaltar que 
todas as informações obtidas foram fornecidas pelos ex-petianos, ou 
seja, extraídas na íntegra dos textos das mídias sociais e da Plataforma 
Lattes dos mesmos.

O segundo eixo de pesquisa foi composto por depoimentos orais, 
realizados a partir de transcrições de entrevistas semiestruturadas com 
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dois ex-tutores do PET/ESEF. Esse método foi escolhido, pois, segundo 
Bogdan e Biklen (1994), a partir da entrevista semiestruturada fica-se 
com a certeza de se obter dados compatíveis entre os vários sujeitos. Os 
indivíduos pesquisados aceitaram fazer parte da pesquisa e assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e a coleta desses 
dados se deu de forma individual, sendo que as falas foram gravadas pelo 
celular e, logo após, transcritas. Para garantir o anonimato dos partici-
pantes, eles foram nomeados como T1 e T2. 

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola Superior 
de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas sob o número de 
parecer 3.847.480.

Trajetórias formativas dos egressos PET/ESEF

Através de uma busca documental nos relatórios, atas e do blog institu-
cional do PET/ESEF1 da UFPel, foi encontrado o registro de 160 alunos2 
que fizeram parte do grupo, no período de 1991 a 2020. Atualmente, ele 
é composto por 12 bolsistas e quatro não bolsistas, entretanto não foi 
possível identificar quantos atuavam como bolsistas e não bolsistas, pois 
na maior parte dos documentos esses não eram distinguidos. 

Ainda foram encontradas informações de que tal pesquisa já havia 
sido realizada por Rigo et al. (2008) e Castro, Arruda e Afonso (2019), entre-
tanto uma limitação encontrada para ambos estudos foi o fato de utilizar 
somente portais institucionais (SIGPET e Plataforma Lattes) para a busca 
de egressos. Assim, há falta de informações dos que não seguiram com 
vínculo acadêmico após a saída do programa. 

1 Ver mais em: http://petesefufpel.blogspot.com/.

2 Ao final do livro está presente uma lista de todos os petianos registrados no PET/ESEF da UFPel.

http://petesefufpel.blogspot.com/
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Todavia, a busca através das mídias sociais permitiu encontrar 
informações fidedignas relacionadas a esses, e deste modo foi possível 
saber o quanto o programa impactou na formação dos alunos. Conside-
rando a formação continuada dos egressos de 1991 a 2019, o gráfico 1 traz 
um panorama relacionado a esse aspecto, com o número de estudantes 
e a última formação obtida. 

Gráfico 1 – Panorama de formação continuada dos egressos PET/ESEF

Fonte: Elaborado pelos autores.

Conforme mostra o gráfico 1, 58% dos egressos seguiram a sua for-
mação a nível de pós-graduação, sendo que 17% (n=24) na especialização, 
16% (n=23) no mestrado e 25% (n=36) no doutorado. Destacamos ainda 
que apenas 31% (n=45) não seguiu sua formação continuada e, ainda, 
11% (n=16) dos egressos não possuíam informações atualizadas em seus 
currículos ou mídias sociais. 
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Esses achados são semelhantes ao estudo de Soares et al. (2010) rea-
lizado junto ao PET Odontologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
uma vez que através de depoimentos enfatiza a procura da pós-graduação 
como consequência dos estímulos no meio das experiências vividas no 
programa. Neste mesmo estudo, a dimensão mais valorizada no PET é o 
estímulo à pesquisa científica, sinalizada por 57% dos entrevistados.

Tal fato corrobora os dados dos documentos encontrados, os quais 
mostram que durante a graduação esse programa oportuniza e influencia 
a comunidade acadêmica a realizar atividades extracurriculares, auxi-
liando em sua formação. 

No início dos anos 90, como inovação acadêmica e referência do 
grupo PET/ESEF podemos citar o “Ciência às quintas”, realizado toda quin-
ta-feira, com um ou mais professores ministrando palestras com o objetivo 
de abordar temáticas diferentes que atingissem todos os alunos da unidade 
e, também, os projetos de pesquisa realizados pelos docentes naquele ano. 
Hoje, tal evento é conhecido como “Ciência e Cultura” e se tornou bem mais 
variado, trazendo assuntos que vão além das pesquisas científicas, enfati-
zando a tríade de ensino, pesquisa e extensão na Universidade.

Ao final desta década, o grupo desenvolveu a atividade “Programa 
Balcão de Ideias” que pretendia informar a comunidade acadêmica sobre os 
cursos de pós-graduação no país e no exterior, bem como incitar a pesquisa 
através da elaboração de trabalhos científicos. De acordo com a fala de T2, 
foi possível compreender que havia uma preocupação em encaminhar os 
alunos para a continuidade dos estudos de mestrado e doutorado. 

[...] isso era outra coisa legal que a gente fazia, a gente 
mapeava os programas de pós-graduação que tinha e dis-
cutia onde tinha tal linha de pesquisa, onde tinha outra, 
até para incentivar o pessoal que estava se formando.
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Fica evidenciado que anos de conquistas científicas e comprome-
timento com o bem-estar social levaram esses egressos a desejar perma-
necer no meio acadêmico através de projetos. Essa ideia é reforçada na 
fala de T1:

[...] o quanto que os alunos amadurecem dentro do PET, 
pois eles aprendem a assumir responsabilidades, no sen-
tido maior da autonomia, porque na sala de aula não é o 
mesmo tipo de espaço, é outro tipo de relação. O professor 
que dá aula e você tem colegas, não tem alguém traba-
lhando com você, e conviver com um grupo por 3 anos é 
uma experiência que eu acho interessante. 

No início deste século, nota-se eventos e atividades que fomentam 
o desenvolvimento de pesquisas e trabalhos científicos, como, por exem-
plo, a ação “PETSQUISANDO”, em que os alunos podiam apresentar os 
trabalhos que estavam desenvolvendo com a parceria de outros grupos 
da ESEF. As apresentações eram semanais nas reuniões administrativas, 
e cada petiano tinha 30 minutos para apresentar e discutir a respeito da 
sua pesquisa, projeto ou ideia de pesquisa. Segundo entrevista de T2:

[...] eu sempre incentivei os petianos: “Com o que vocês se 
identificam? O que vocês têm vontade de continuar estu-
dando?” Essa oportunidade que o grupo dá, de você poder 
visualizar outras áreas e ter uma bolsa para você se iden-
tificar com uma linha de pesquisa, e junto com isso, poder 
se desenvolver individualmente.

Foi possível identificar que em todos os arquivos documentados 
os alunos eram instigados a participar de outros projetos e isso possi-
bilitou o aumento do número de pesquisas realizadas pelos petianos, 
melhorando assim a graduação acadêmica, incentivando-os à formação 
continuada, o T1 ainda relata que:
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[...] a Universidade, não abre mais concurso que não seja 
para doutor. E que eles queriam na formação era pegar 
esses alunos que tinham excelência no curso, por isso a 
nota, e trazer os alunos para um ambiente de pesquisa e 
começar a formar o pesquisador ali para que a Universi-
dade no futuro não precisasse mais investir dinheiro e 
ninguém chegava pronto.

Segundo Soares et al. (2010), o fato dos profissionais terem parti-
cipado do PET parece ter elevado o nível de titulação alcançado e alme-
jado, possibilitando uma maior facilidade de acesso aos programas de 
pós-graduação.

A análise documental mostra que o prestígio “do grupo” foi cres-
cendo, chegando a ponto de ter uma bolsa de mestrado/doutorado ao 
graduando do grupo PET com boa avaliação. Percebe-se então a utiliza-
ção do termo “excelência estudantil” que foi adotado junto ao programa, 
sendo que a fala de T2 sustenta o achado:

[...] nunca foi eu acho, o que teve uma época antes, isso foi 
antes da gente ter mestrado aqui, tinha a garantia de bolsa 
o petiano que passasse direto, tipo assim, se você é petiano 
e você passa em qualquer mestrado, na UFRGS, Santa Cata-
rina, você tinha a garantia que você ganhava uma bolsa por 
ser ex-petiano. Não era uma vaga para petianos. 

Nos últimos anos, o evento intitulado como “Intercâmbio”, visa à 
troca de experiências com um grupo PET do curso de Educação Física de 
outra Universidade. Tal evento é de suma importância, pois possibilita 
que os alunos conheçam outras Instituições de Ensino Superior (IES) e 
seus programas de pós-graduação, incentivando-os à formação continu-
ada, além de disseminar ideias trazendo outras propostas de atividade 
para a ESEF da UFPel.



O perfil dos egressos do PET/ESEF: reconstruindo os passos da história

70

O PET/ESEF e a preparação para o mercado de trabalho

Além da pesquisa, o PET também desenvolve ações de extensão e ensino 
fazendo com que os petianos fiquem mais próximos das suas futuras 
profissões, adquirindo maior experiência. Segundo o estudo de Soares 
et al. (2010), 94,3% dos egressos do PET Odontologia da UFBA acreditam 
que o programa os guiou na carreira profissional.

No presente estudo também foi investigada a ocupação atual de 
todos os egressos, sendo que foram categorizadas em seis categorias prin-
cipais: Empresários/gestores; Atuação na rede de ensino; Atuação na rede 
universitária; Não atuantes na área; Continuidade na formação continu-
ada graduação. O gráfico 2 mostra os resultados da ocupação dos egressos 
do PET/ESEF da UFPel, de acordo com seu curso de formação inicial em 
Educação Física, sendo tais informações coletadas no ano de 2020.

Gráfico 2 – Ocupação e atuação no mercado de trabalho dos egressos do PET/ESEF

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Considerando as categorias de formações, representam os Empre-
sários/gestores todos que atuam dentro da área como personal trainer, 
instrutores, administradores de academias e afins. Foram considerados 
os que estão na rede de ensino, todos os professores de escola pública e 
privada do ensino primário ao médio, bem como profissionais da Secre-
taria de Educação. Perfazem o quadro da rede universitária professores 
pesquisadores que exercem função nas instituições de ensino superior 
e técnico, sendo elas públicas ou privadas. Além disso, a categoria dos 
não atuantes na área inclui todos que trabalham em outra área que não 
a Educação Física, sendo como gestores, concursados ou terceirizados. 
A formação continuada contempla os discentes da pós-graduação (espe-
cialização, mestrado e doutorado) que possuem dedicação exclusiva para 
esse fim. Na categoria da graduação, são incluídos os discentes que após 
saírem do programa continuam na graduação ou estão realizando um 
segundo curso.

Não foram encontrados resultados da ocupação de 16 egressos 
nas plataformas virtuais onde os dados foram coletados. Dessa forma, 
é importante ressaltar que a investigação se deu a partir da análise dos 
textos de apresentação de cada ex-petiano, ou seja, essas informações 
foram fornecidas pelos próprios sujeitos, como já citado anteriormente. 

Dos 144 egressos, 24 eram do curso de Educação Física bacharelado 
e 120 do curso de Educação Física licenciatura. Foi possível perceber que o 
número de alunos de cada curso que pertenceram a esse programa é discre-
pante e, dessa forma, infere-se que um dos motivos é que a ESEF da UFPel 
oferta apenas uma turma para o curso do bacharelado, enquanto para a 
licenciatura são ofertadas duas ao ano (diurno e noturno). Outra possível 
razão é que a ESEF passou a abrir turmas do bacharelado somente a partir 
do ano de 2006, pela portaria nº 115 de 27 de janeiro de 2006, conforme 
mostra no Portal Institucional da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL, 
2020), uma vez que anteriormente só havia a formação de licenciatura 
plena em Educação Física.
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O Curso de bacharelado em Educação Física da ESEF/UFPel apre-
senta como meta principal a formação de um profissional que seja atento 
às necessidades surgidas a partir das emergentes demandas sociocultu-
rais de um mundo caracterizado por constantes transformações. Além 
disso, tem-se por objetivo formar um profissional capaz de intervir em 
diferentes campos, onde estejam presentes as várias manifestações e 
expressões da Educação Física, de forma competente e ética, cientifica-
mente referenciada tendo compromissos com o humanismo e busca da 
elevação cultural dos cidadãos (UFPEL, 2020).

Cumpre, pois, o que dispõe o artigo nº4 da Resolução do CNE nº 7 
(BRASIL, 2007), onde se encontra que o curso de graduação em Educação 
Física deve assegurar uma formação generalista, humanista e crítica, 
qualificadora da intervenção acadêmico-profissional, fundamentada no 
rigor científico, na reflexão filosófica e na conduta ética (UFPEL, 2020).

Em relação a quem seguiu a carreira como Empresário/gestor foi 
encontrado um total de 23 egressos (12 do curso de bacharelado e 11 da 
licenciatura). Devido a inserção desse novo curso na unidade, o grupo 
PET passou a organizar atividades que incluíssem o público do bachare-
lado. Em 2008, por exemplo, podemos citar o “Curso de Pilates” que teve 
como objetivo propiciar aos estudantes de Educação Física um curso 
voltado a essas áreas.

O evento de extensão ocorrido nos anos de 2013 a 2017, denomi-
nado de “PET STOP da Saúde”, também contemplava os acadêmicos do 
bacharelado, e tinha como objetivo fornecer conhecimento sobre saúde 
para as pessoas que caminhavam na rua, praças e outros locais públicos 
da cidade. Assim, era possível ter uma conversa sobre como melhorar a 
qualidade de vida e ter hábitos mais saudáveis, coletando ainda a frequ-
ência cardíaca, glicemia e pressão arterial do público.

A intervenção profissional do egresso de curso de bacharelado em 
Educação Física dar-se-á nos campos de atuação da respectiva profissão, 
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com exceção do componente curricular Educação Física, ministrado na 
Educação Básica (MARTINS; BARROS; TESSARI, 2005). Por essa razão, 
os 41 indivíduos que atuam na rede de ensino são exclusivamente vincu-
lados ao curso de licenciatura. Segundo Silva, et al. (2017), em seu estudo, 
relatam que o programa é capaz de contribuir no sentido de propiciar 
atividades extracurriculares que complementam a formação dos estu-
dantes dos cursos de graduação do campus, principalmente no que tange 
à área pedagógica para os cursos de licenciatura.

Na história do PET/ESEF UFPel encontrou-se, em documentos, 
eventos que contribuíram para a formação de docentes, sendo que os 
primeiros que abordaram essa temática ocorreram em 1997, como o “1º 
Encontro de Capacitação Docente”, “1º Semana dos painéis da ESEF/UFPel” em 
que participaram alunos da graduação, pós-graduação e professores da 
rede de ensino do município. 

Outros eventos proporcionaram maior experiência com a rede de 
ensino, sendo um deles, a “Visita técnica”, que consistia em visitar as ins-
talações de uma escola para saber como era seu funcionamento adminis-
trativo e das aulas dos professores. Para manter um maior vínculo com 
as escolas, é realizada a atividade denominada “PET + Saúde na Escola”, e 
essa consiste em oportunizar aos alunos, professores e gestores de escolas 
da Educação Básica, oficinas de atividades físicas, esportivas e palestras.

Zeichner (2010) menciona a existência do “terceiro espaço de apren-
dizagem“, que vai ao encontro das atividades extracurriculares que apro-
ximam o graduando ainda na formação inicial de sua futura profissão. 
Segundo ele, o primeiro espaço é compreendido com as disciplinas espe-
cíficas do curso; em um segundo momento existe a aproximação com as 
disciplinas pedagógicas (se tratando da formação docente); e, por sua vez, 
o terceiro espaço trata de “espaços híbridos em que a teoria e a prática se 
articulam no contexto real do trabalho” (ZEICHNER, 2010, p. 421).
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Tratando-se da formação inicial de professores, torna-se neces-
sário combinar a formação acadêmica e a formação pedagógica, a fim 
de capacitá-los para o exercício de uma atividade que não se restringe, 
exclusivamente, a “ministrar aulas”. Conforme Garcia (1999, p. 26), expe-
riências de aprendizagem podem propiciar a aquisição e a melhoria de 
conhecimentos, competências e disposições, que permitirão ao licen-
ciando intervir profissionalmente no desenvolvimento do ensino, do 
currículo e da escola, visando a melhorar a qualidade da educação que 
os alunos recebem (FELÍCIO, 2014).

O programa auxiliou na formação de 28 professores de institui-
ções de ensino superior e técnico, sendo que o grupo criou atividades de 
ensino que visavam à maior interação entre docente e discente, como, 
por exemplo, o “Conheça melhor seu professor” que até hoje é um evento que 
acontece na ESEF/UFPel organizado pelos alunos do grupo, entretanto, 
atualmente é denominado como “Conheça seu professor”.

Um fato curioso que vale a pena ressaltar é que um dos primeiros 
petianos, o prof. dr. Marcelo Cozzensa da Silva passou a ser tutor anos 
mais tarde e, além dele, outros seis egressos: prof.ª dr.ª Aniê Coutinho 
de Oliveira, prof. dr. Inácio Crochemore Mohnsam da Silva e prof. dr. 
Mário Renato de Azevedo Júnior atualmente são docentes na ESEF/UFPel. 
Apesar de ser docente da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), o 
prof. dr. Alan Goularte Knuth está vinculado como docente ao Programa 
de Pós-Graduação em Educação Física da ESEF/UFPel. Outra egressa, a 
prof. me. Flávia Marchi Nascimento atua também na UFPel, mas no curso 
de licenciatura em Dança. 

Para melhor visualização de como estão os antigos petianos o grupo 
realiza um evento que ocorre anualmente e se intitula “Encontro de Egressos” 
e tem como objetivo agregar prévias e novas experiências oriundas de dife-
rentes momentos, auxiliando na formação pessoal de cada um e do grupo 
como um todo. Além disso, oferece à comunidade da ESEF a oportunidade 
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de conhecer alunos e tutores que fizeram parte do programa no decorrer 
dos 29 anos de existência do mesmo. 

Essa atividade possibilita verificar a trajetória dos antigos alunos 
e tutores do PET/ESEF desde a graduação até a inserção no mercado de 
trabalho. Serve também como incentivo aos petianos em atividade para 
continuarem e investir nas suas carreiras, a partir do relato das experiên-
cias dos egressos. Através desse diálogo, se torna ainda mais perceptível 
o quanto passar pelo grupo PET fortalece o indivíduo na sua profissão 
e principalmente na área da pesquisa. O primeiro “Encontro de Egressos” 
ocorreu em 2005 e o T2 relembra com muito carinho em sua fala:

[...] na ocasião, foi surpresa pois os próprios petianos orga-
nizaram uma festa de despedida para o professor, e inte-
grantes há muito tempo afastados vieram celebrar, mas o 
que mais acalenta o ex-tutor é que essa reunião de ex-parti-
cipantes já era um projeto idealizado, mas que infelizmente 
nunca se tornou concreto.

De todos os ex-petianos apenas 11 egressos não seguiram na área. 
Dessa forma, o PET/ESEF, pensando em minimizar o número de evasão 
de alunos e de pessoas formadas não atuantes, busca promover even-
tos que promovam discussões referentes aos cursos. Assim, a primeira 
dinâmica encontrada que aborda essa questão é o “1º Fórum de Estudos 
Curriculares”, em 1999, o qual procurou discutir questões aprofundadas 
sobre da filosofia do curso.

Nos últimos anos, o grupo, junto com a coordenação do curso, rea-
liza a “Recepção dos Calouros”, organizando e apresentando palestras educa-
tivas aos alunos que ingressam nos cursos de licenciatura e bacharelado, 
com o objetivo de estabelecer novos vínculos entre os discentes e a UFPel, 
promovendo uma melhor entrada na Universidade. A análise dessas fon-
tes sinaliza que o PET/ESEF propicia a qualidade do curso da unidade, 
conforme o depoimento do T1: 
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[...] o PET, ele realmente é um programa maravilhoso como 
eu te disse ele para mim é um divisor. Ele mexeu com todo 
mundo aqui com estudantes, com professores, na forma de 
ver o curso, na forma de tarefas que são possíveis, na forma 
de tratar o conteúdo, não tenho dúvida disso. Por tudo que 
o é proporcionou e vem proporcionando. 

Levando em consideração esses aspectos é possível dizer que o 
programa permite que os petianos tenham uma formação diferenciada, 
uma vez que têm experiências com atividades não vivenciadas no cur-
rículo da graduação, adquirindo uma maior responsabilidade, noção 
de organização de eventos como os citados acima, além de instigar a 
proatividade no desenvolvimento das ações.

Considerações finais

Considerando todos os dados levantados acerca do PET/ESEF percebe-se 
que as oportunidades de os egressos estarem sempre avançando em sua 
formação são elevadas, um feito que é mérito do ambiente construído 
pelo próprio programa e que veio se aprimorando com o passar dos anos, 
construindo espaços diferenciados de aprendizado na graduação, e incen-
tivando os envolvidos a procurarem sempre por mais qualificações. 

Todo o conteúdo relatado aqui mostra que, desde o início do grupo, 
há evidências de um programa que veio para fazer a diferença seja dentro 
ou fora da Universidade. Em virtude do que foi apresentado, grande parte 
dos egressos petianos, dificilmente, continuam apenas com a gradua-
ção e muitos, principalmente dos cursos de Licenciatura, acabam retor-
nando à Universidade ou se envolvem com a mesma a partir de projetos 
de extensão. 

É importante ressaltar, mais uma vez, que uma das ferramentas de 
coleta dos dados foi a plataforma Lattes e algumas áreas não dependem 
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diretamente dela em suas profissões, principalmente por sua vinculação 
ser com a pesquisa e produtividade. Ou seja, existe a possibilidade de o 
número apresentado relativo às formações continuadas aumentarem se 
recorrêssemos a outros meios de busca.

A seleção dos tutores também teve suas exigências aumentadas e 
ficou mais rigorosa, requisitando dos mesmos o maior número de expe-
riências possíveis. Quando se fala da unidade da ESEF há um feito maior, 
como um antigo tutor relatou em sua entrevista, os grupos e laborató-
rios de pesquisa, além de terem aumentando exponencialmente, tam-
bém implantaram as estratégias de ensino e aprendizagem que o PET 
já utilizava em seus encontros, já que foi uns dos primeiros “grupos” da 
unidade. Outro fator que merece destaque é que o trabalho coletivo rea-
lizado pela equipe se torna muito didático e satisfatório no exercício da 
profissão na área, uma vez que trata do envolvimento com pessoas. Ou 
seja, o ambiente também capacita os envolvidos para gerir seus grupos 
em empresas e outros empreendimentos.

A partir da entrevista realizada com os tutores e alguns depoimen-
tos informais, foi possível perceber que o PET foi um marco inicial à vida 
de muitos, foi o primeiro passo de suas carreiras, um divisor de águas 
que serviu para mostrar a escolha do caminho a ser percorrido por cada 
indivíduo, cumprindo de certa forma com os seus objetivos. 
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O Programa de Educação Tutorial da Escola Superior de Educação Física 
(PET/ESEF) sempre buscou contribuir na formação inicial de alunos com 
potencialidades a serem desenvolvidas, através da tríade universitária 
ensino, pesquisa e extensão.

Corroborando o assunto, Dias (2009) entende a graduação como o 
período de formação inicial, sendo espaço formal de ensino da Educação 
Física, possibilitando o aprendizado de elementos imprescindíveis para a 
formação profissional, oferecendo vivências práticas, teóricas e científicas.

Cabe ressaltar a fala de Alves (1996), quando acena para um con-
ceito de Universidade. O autor enfatiza que, como instituição, essa deve 
ser dedicada a promover o avanço do conhecimento; deve ser o espaço 
da invenção, da pesquisa, buscando novos conhecimentos, socializando 
e divulgando as novas descobertas. Ainda hoje as Instituições de Ensino 
Superior (IES) foram e continuam sendo compreendidas como geradoras 
e difusoras de conhecimentos. Franco, Longhi e Ramos (2009) caracte-
rizam a Universidade como uma instituição de conhecimento por exce-
lência, marcada por uma dupla finalidade, sendo elas: a formação das 
novas gerações e a produção do conhecimento. Além disso, é considerada 
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como o habitat propício para desencadear a força estratégica da produção 
da pesquisa científica.

A partir do exposto acima, o programa PET busca potencializar 
o conhecimento, se tornando um marco na Universidade. Esse possível 
sucesso é visto pelo crescimento dos grupos conforme o passar dos anos, 
uma vez que em 1997 haviam 317 grupos PET em 59 IES, envolvendo 317 
tutores, 3556 bolsistas de graduação e 157 bolsas PET de pós-graduação 
(NEVES, 2003). No momento atual o PET conta com aproximadamente 
842 grupos ativos no Brasil, sendo eles instituídos em 121 instituições de 
ensino diferentes (BRASIL, 2020). 

No contexto da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o PET teve 
início em 1991, com poucos cursos de graduação vinculados: PET-Educação 
Física, Odontologia, Meteorologia, Agronomia e Engenharia Agrícola. 
Entretanto, com o crescimento ano após ano, a UFPel conta atualmente 
com 15 grupos, de diversas áreas (UFPEL, 2020).

 O PET/ESEF têm o intuito de agregar qualificação ao ensino supe-
rior, proporcionando uma gama de experiências aos petianos, seja por 
meio do ensino (com atividades que enriquecem o aprendizado dos gra-
duandos), da pesquisa (a partir da produção de artigos e apresentações 
de trabalhos científicos em eventos), ou da extensão (interagindo com a 
comunidade em geral através de oficinas, aulas, cursos, etc). 

Nesse sentido, o presente texto teve como objetivo, através das 
memórias do PET/ESEF, verificar a contribuição do programa para os 
avanços da qualidade de formação acadêmica e profissional dos parti-
cipantes, desde sua criação. Sem dúvida nosso interesse está centrado 
na ideia de colaborar para uma sistematização das memórias do PET/
ESEF, sinalizando a importância do mesmo ao longo do tempo, sua con-
tribuição para o ensino superior e para a comunidade, sinalizando seu 
papel na excelência dos cursos de graduação não só da UFPel como nas 
universidades brasileiras.
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Caminhos metodológicos

Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva, onde buscamos através 
de documentos e entrevistas fazer um resgate das memórias do Grupo 
PET/ESEF considerando os documentos físicos, digitais e as memórias 
dos ex-tutores. A pesquisa documental, base da coleta, foi realizada nos 
relatórios e planejamentos do grupo, desde o seu início (1991) até o ano 
de 2019. Além disso, fizemos um levantamento do acervo documental do 
programa, separando-o por ano, e foram baixados do blog do grupo, no 
qual consta os relatórios anuais com eventos realizados pelo coletivo de 
estudantes em conjunto com participantes dos eventos e o(a) tutor(a). 

Segundo Gil (2007), a pesquisa documental vale-se de materiais 
que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem 
ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.

Ainda com o intuito de qualificar a pesquisa optamos por reali-
zar entrevistas semiestruturadas com os ex-tutores, possibilitando que 
outros elementos das memórias fossem resgatados. As entrevistas foram 
gravadas com aparelho celular do entrevistador e utilizadas apenas para 
fins do estudo em blocos de 20 minutos, aplicada face a face, individual-
mente, e em ambiente reservado na própria ESEF/UFPel (final de 2019).

Segundo Triviños (1987), a entrevista semiestruturada busca fazer 
questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 
relacionam ao tema da pesquisa. Com o inquérito, podem surgir novas 
hipóteses a partir das respostas dos informantes. Ressalta, ainda, que o 
foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. Para ele:

[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, 
mas também sua explicação e a compreensão de sua tota-
lidade [...]” além de manter a presença consciente e atu-
ante do pesquisador no processo de coleta de informações 
(TRIVIÑOS, 1987, p. 152).
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Assim foram gerados vários indicadores que buscavam compreen-
der o funcionamento do grupo PET/ESEF durante todos os anos de sua 
existência, tal como as atitudes dos petianos em torno do programa, os 
eventos realizados pelo grupo, relatórios escritos pelos tutores dos res-
pectivos anos, entre outros indicadores. Como exemplo podemos citar 
os seguintes indicadores que constavam nos documentos: “Como era o 
envolvimento dos petianos e comprometimento com o grupo?”, “Como 
era organizado o grupo (atas; planejamento), se existe alguma curiosi-
dade?’’. Através dessas e outras questões é que houve o embasamento 
do trabalho. 

 Dessa maneira, em um primeiro eixo da coleta realizamos uma 
busca pelos documentos físicos, os quais se encontravam na sala do PET/
ESEF, e através dos discentes do grupo foi realizada uma leitura e inter-
pretação dos dados retirados dos relatórios, cartas, folders e atas em geral. 

Além disso, foram obtidas informações através de documentos 
digitais na página do blog do PET/ESEF, página do Facebook, perfil do 
Instagram e Plataforma do Sistema de Gestão do Programa de Educação 
Tutorial (SIGPET). Após leitura e interpretação dos dados, os mesmos 
também foram inseridos nas análises dos resultados. 

No segundo eixo da coleta, foram realizadas as entrevistas com 
ex-tutores do PET/ESEF. Após as transcrições das falas dos professores 
buscamos analisá-las com intuito de explanar o que o grupo tem reali-
zado no âmbito da Universidade pública e seus benefícios para a comu-
nidade. Na Figura 1, buscamos explicitar o processo de coleta dos dados. 

Na verificação dos dados qualitativos foi realizada a análise de 
conteúdo de Bardin (1977). Segundo a autora, essa consiste em agrupa-
mentos de técnicas sobre a análise de comunicações para sistematizar 
e descrever uma perspectiva crítica sobre a temática a ser investigada, 
e que permite transpor as dubiedades sobre o tema do estudo e porme-
norizar a realidade dos dados.
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O método de análise elenca três etapas: pré-análise, que compre-
ende a fase de organização da pesquisa; exploração do material, caracte-
rizada como a mais extensa, o pesquisador define quais caminhos serão 
tomados para a realização da análise dos dados; e o tratamento dos dados, 
por meio da inferência e interpretação dos resultados da pesquisa.

Ademais, obedeceu-se aos procedimentos éticos de pesquisa com 
a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
por todos os participantes, e o projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da ESEF sob o protocolo 3.847.480.

Figura 1 – Síntese dos passos de coleta dos dados da pesquisa

Fonte: Elaborado pelos autores.

As contribuições do PET/ESEF para a formação acadêmica a 
partir do envolvimento com a pesquisa

Nesta seção, buscamos elencar as principais contribuições do grupo para 
a formação integral dos participantes e a importância do engajamento dos 
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mesmos, para, assim, perceber o nível de excelência que o PET pode alcan-
çar, quando programa e participante estão em sintonia com seus objetivos. 

É importante destacar nesse contexto o papel da Universidade 
enquanto instituição pública. Engana-se quem entende que sua única 
função é a formação para o mercado de trabalho de um indivíduo crí-
tico, preparado para uma sociedade extremamente competitiva, para 
o mercado capitalista. Atrelado a essas características, destacamos a 
pesquisa, fonte de inúmeros benefícios para a sociedade, com intuito 
de comprovar/refutar hipóteses, superar o senso comum, contestações 
sobre fatos sociais, entre outras diversas possibilidades. 

Ratificando o papel da Universidade em todas as suas esferas, pelo 
lado do ensino forma-se mão de obra qualificada e requalificando o pro-
fissional já inserido no mercado de trabalho, e por outro lado as pesqui-
sas desenvolvidas em diversos centros geram novos conhecimentos que 
estimulam as atividades produtivas (TARTARUGA, 2010).

Relatamos a seguir, através dos resgates e buscas, as questões de 
qualidade atreladas à trajetória do grupo PET/ESEF, desde a sua luta 
pela sobrevivência, quando o mesmo estava sofrendo com ameaças de 
encerramento, até os projetos e eventos onde se destaca o ensino, a pes-
quisa e a extensão. Cada uma dessas etapas teve seu período de desta-
que, conforme a característica de cada tutor do grupo, e tal fato pode ser 
percebido na fala do tutor 1:

Então isso foi uma coisa que foi sendo alteradas no perí-
odo e quando eu falei a cara do tutor justamente por isso, 
né. [...] Por exemplo, a Mariângela é uma extensionista, 
eu também. Então eu tinha uma certa resistência com a 
pesquisa e o que que eu fiz logo que eu cheguei como tutor, 
né. Eu fui criando programas que tinha uma cara exten-
sionistas. [...]. O pessoal que faz um jornal, mas não podia 
ficar eterno todo mundo tinha que passar pela experiência 
de diagramar um jornal, de fazer entrevista, todo mundo 
tinha que passar pela experiência de montar um look, uma 
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ciência e cultura, um seminário, escolher filme, preparar 
o debate do filme” (Tutor 1).

Dessa forma, podemos perceber como os petianos se dedicavam a 
acatar todas as tarefas do grupo, passando por um conhecimento integral, 
e não somente em uma determinada base ou evento. Nos últimos anos é 
possível notarmos a participação coletiva em atividades de ensino, pes-
quisa e extensão, ou seja, não se visualiza evidentemente a supremacia 
de uma dessas categorias em virtude de outra.

Segundo Neves (2003), com essa iniciativa o PET está sendo um 
programa consolidado pelas agências de fomento à pesquisa e à iniciação 
científica vinculadas ao Ensino Superior. Ademais, sofre enfrentamentos 
de práticas avaliativas que fazem parte do movimento que concretiza 
uma das finalidades de busca de qualidade nas universidades. 

Dessa forma, faz-se necessário que os bolsistas tenham o envol-
vimento e comprometimento desde sua formação inicial colaborando 
para que seja criado um espaço de reflexão, com bom relacionamento 
coletivo, potencializando as possibilidades de aprendizagem através das 
trocas realizadas entre petianos e tutores. 

Os eventos realizados pelo grupo, desde 1991 até 2019, estão em 
constante evolução buscando aumentar a qualidade e atingir uma maior 
dissipação de conhecimento. Além desses benefícios já citados, os even-
tos buscam também obter uma maior interação entre diferentes cursos, 
principalmente das áreas da Saúde e Educação, com o intuito de contri-
buir ainda mais com a sociedade. 

Segundo Gama (2018), os preceitos básicos do programa são pau-
tados nos pressupostos de uma formação global e cidadã, com impactos 
na graduação, que são evidenciados no desenvolvimento do ensino, pes-
quisa e extensão – tríade que constitui a base da universidade brasileira, 
bem como o eixo central e pilar de sustentação do projeto PET.
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De acordo com o autor Gama (2018), o PET tem se constituído 
especialmente por dois projetos formativos: o primeiro refere-se a uma 
proposta de treinamento, que visa à formação acadêmica, em que os alu-
nos se voltam principalmente para a prática da pesquisa. Já o segundo é 
aquele que aborda a formação de um modo mais amplo e considerando 
os aspectos acadêmicos, políticos e sociais. Ambos projetos formativos 
trazem implicações para a formação inicial, na medida que assumem 
como eixo norteador o princípio da indissociabilidade entre o ensino, a 
pesquisa e extensão, produzida pela relação estabelecida entre os petia-
nos, os alunos dos cursos e a comunidade externa. 

Segundo as afirmações do tutor 1, podemos perceber como se esta-
belecia as pesquisas e as dificuldades que surgiram com o crescimento 
numérico do grupo:

Então assim nós tínhamos os estudantes que entraram 
no grupo. Eles tinham que ter pesquisas individuais. O 
grupo tinha que apresentar uma pesquisa em grupo [...]. 
Eu fui tutor de quatro bolsistas. Depois, no segundo ano 
passou pra passar a ser oito bolsistas e consolidou no ter-
ceiro ano com doze e daí pra frente sempre doze. Então, 
fazer pesquisa em grupo com quatro é uma coisa, mas 
lá adiante, quando tinha uns doze, nós começamos a ver 
sentir que tinha muita dificuldade em manter em seguir 
aquelas diretrizes, né programáticas... (Tutor 1).

Mesmo nesse período com um caráter mais extensionista, a pes-
quisa ainda assim era trabalhada e exigida pelo tutor, e através desse 
aspecto fica evidenciada a importância de passar por essas experiências, 
qualificando a formação do acadêmico.

Dessa forma, se torna nítida a importância de adquirir outros 
conhecimentos e experiências durante a graduação, nesse caso desta-
cando o papel do grupo PET nesse processo. Corroborando o exposto, 
Pascarella e Terenzini (2005) mencionam que o envolvimento nesse tipo 
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de atividade é capaz de propiciar ao estudante diversas mudanças de 
natureza cognitiva e não cognitiva. Além disso, o tutor 1 enfatiza um 
olhar diferente acerca do acadêmico que faz parte do grupo PET/ESEF:

E realmente eu vou te dizer assim de cadeira e de carteiri-
nha, e realmente eu vi, participei de bancas de concursos 
anos depois e quantas pessoas viram assim no currículo, 
Pessoa foi bolsista do PET, esse tá pronto, né. Esse já tinha 
um outro olhar naquele candidato, né [...] (Tutor 1).

Além de todos os aspectos intelectuais e da contribuição para o 
crescimento interpessoal que o PET/ESEF proporciona aos acadêmicos 
participantes, ainda se observa na fala do tuto, certo destaque para aque-
les que passaram pelo programa. 

Tal fato está de acordo com o Manual de Orientações Básicas – 
MOB (BRASIL, 2006), documento que rege as funções do grupo PET, 
uma vez que cabe ao PET: 

[...] desenvolver ações de ensino pesquisa e extensão, de 
maneira articulada, permite uma formação global, tanto 
do aluno bolsista quanto dos demais alunos do curso, pro-
porcionando-lhes uma compreensão mais integral do que 
ocorre consigo mesmo e no mundo. Ao mesmo tempo, a 
multiplicidade de experiências contribui para reduzir os 
riscos de uma especialização precoce (BRASIL, 2006, p. 28). 

Soma-se a isso contribuições que o programa de educação tuto-
rial proporciona diretamente para o aluno, como o favorecimento a sua 
inserção profissional e na pós-graduação. Propicia ainda a construção 
de sua cidadania e consciência social, e uma vivência interdisciplinar 
(MARTINS, 2003). Assim, o entusiasmo do petiano se faz importante, 
para que ocorra essa combinação de forças para cumprir tanto os obje-
tivos do programa como os dos próprios acadêmicos.
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Tosta et al. (2006, on-line) reforçam o exposto, pois, segundo os 
autores, ao participar do PET:

o aluno adquire um caráter crítico e atuante, contribuindo 
para a comunidade científica com as suas pesquisas, cola-
borando com a sociedade por suas atividades de extensão 
e desenvolvendo o conhecimento acadêmico através do 
ensino. Embora se faça essa divisão por motivos didáti-
cos, ensino, pesquisa e extensão aparecem na prática como 
atividades indissociáveis que modificamos diferentes con-
textos sociais.

É de extrema importância salientar que não bastam apenas cursos 
com carga elevada, mas que sejam realizados de forma contínua, focando 
em diferentes metodologias de aprendizagem; e todo esse processo, da 
metodologia aos conteúdos apresentados, devem ser organizados em 
conjunto e articulados do início ao fim (SILVA, 2018). O tutor 2 corrobora 
essa ideia mencionando a necessidade de disponibilidade dos acadêmicos 
ao realizarem a seleção do PET/ESEF:

Podemos observar no edital de seleção daquele ano que 
os petianos deveriam disponibilizar doze horas semanais 
para realização de atividades do grupo, estar cursando 
ou disposto a cursar algum curso de língua estrangeira e 
pretender seguir em carreira acadêmica, como uma pós 
graduação (Tutor 2).

Em relação à participação do grupo de petianos em grandes even-
tos, a mesma propicia muitas trocas com diferentes pessoas de distintos 
pensamentos.

O empenho dos petianos foi alto pelos resultados apresentados nos 
relatórios com avaliação positiva. Ademais, os petianos demonstraram 
grande amadurecimento acadêmico ao se envolverem em diversos even-
tos científicos apresentando trabalhos, proporcionando vivências novas 
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e enriquecedoras. Tal fato recebe respaldo através de outros momentos 
como a destaca o tutor 1 em sua fala:

O grupo era participativo nos eventos realizados pelo PET. 
Os petianos tinham uma enorme participação em apre-
sentações de trabalhos em forma de banners, oral e artigos 
científicos… (Tutor 1).

Foi encontrado no relatório anual de 2019 que o grupo tinha alu-
nos ativos em eventos científicos como SULPET e escolares realizando 
atividades extras, disseminando conhecimento através de jogos e brin-
cadeiras nos ambientes escolares.

Esses eventos possibilitam a troca de experiências, vivências, pro-
duções dos grupos e novas ideias a serem compartilhadas entre os coleti-
vos. No cenário da região sul, ocorre o Encontro dos grupos do Programa 
de Educação Tutorial dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, em que acontecem discussões sobre alguns temas para a melhoria 
do programa e da Educação como um todo. Similarmente, mas em uma 
escala maior de proporção de grupos, o Encontro Nacional dos grupos 
do Programa de Educação Tutorial (ENAPET) conta com a participação 
de petianos, egressos e tutores, trazendo essa aproximação com grupos 
de diversos locais do Brasil. 

Em maio de 2019 ocorreu o XXII SULPET na cidade de Pelotas. O 
evento foi organizado pelos grupos PET da UFPel sendo que o tema foi 
“Ser Petiano: formação, resistência e transformação”, de modo a solidi-
ficar a presença e a necessidade dos grupos PET nas Universidades, bem 
como incentivar a formação de pesquisadores, além de resistir às fortes 
ameaças que vêm combatendo durante toda sua trajetória. 

No decorrer da realização do evento, três grupos de discussão foram 
exaltados, sendo um deles a” formação acadêmica”, no qual foram tratados 
temas que vinham a qualificar a formação de toda graduação. Outro tema 
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de discussão foi a “transformação social”, com discussões sobre o distancia-
mento entre sociedade e Universidade, além de apresentação de projetos 
e trabalhos que vinham a aumentar a integração com a comunidade em 
geral. E o último eixo tratado foi de “formação científica”, no qual foram 
apresentados trabalhos que vinham a melhorar a qualificação acadêmica 
dos petianos, tornando-os melhores pesquisadores.

As ações interdisciplinares que esses eventos proporcionam vêm 
ao encontro das características descritas no MOB, uma vez que

a Interdisciplinaridade, que é fundamental para uma for-
mação acadêmica condizente com o estágio atual do desen-
volvimento da ciência. Está característica é indispensável 
para cursos de graduação que tenham interface com outras 
áreas subáreas do conhecimento (BRASIL, 2006, p. 32).

Visando a cumprir o critério estabelecido no MOB (BRASIL, 2006) 
e aprimorar a qualificação acadêmica dos alunos integrantes, a apresen-
tação científica se tornou um processo rotineiro no programa.

A seguir, o Quadro 1 traz uma síntese dos trabalhos apresentados 
nos últimos anos, de acordo com o tipo de participação, seguido do nome 
do evento. 

Quadro 1 – Trabalhos apresentados em eventos pelos petianos

TÍTULO TIPO DE 
EVENTO EVENTO OU REVISTA

A QUALIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
O CIÊNCIA & CULTURA E O SEU REFLEXO NA 

GRADUAÇÃO
Pesquisa

XI ENAPET 
(http://www.enapet.ufsc.br/anais.php)

CONHECIMENTO, FORMAÇÃO E MEMÓRIAS 
DISCENTES: UM ESTUDO A PARTIR DO PET/

ESEF.
Pesquisa

REVISTA MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
DA UFRGS 

(https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/
view/2632)

PERFIL DOS PARTICIPANTES DA ATIVIDADE DE 
EXTENSÃO PETSTOP DA SAÚDE NA CIDADE 

DE PELOTAS/RS
Pesquisa

XXV Congresso de Iniciação Científica
(https://wp.ufpel.edu.br/cic/anais/anais2016/)
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TÍTULO TIPO DE 
EVENTO EVENTO OU REVISTA

PET STOP DA SAÚDE: PERFIL DOS PARTICI-
PANTES NOS ANOS 2016 E 2017 Pesquisa

XXVI Congresso de Iniciação Científica
(https://wp.ufpel.edu.br/cic/anais/

anais-2017/)

RELATO DE EXPERIÊNCIA CINEPET/ESEF-U-
FPEL Ensino

III Congresso de Ensino de Graduação
(https://wp.ufpel.edu.br/ceg/anais/

anais-2017/)

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL: A PRO-
MOÇÃO DO CIÊNCIA E CULTURA Ensino

IV Congresso de Ensino de Graduação
(https://wp.ufpel.edu.br/ceg/anais/

anais-2018/)

PETSTOP DA SAÚDE E SUAS INTERFACES 
COM A COMUNIDADE Extensão

V Congresso de Extensão e Cultura
(https://wp.ufpel.edu.br/congressoextensao/

anais-2018/)

PET STOP DA SAÚDE: O PERFIL DOS PARTICI-
PANTES Pesquisa

XXVII Congresso de Iniciação Científica
(https://wp.ufpel.edu.br/cic/anais/

anais-2018/)

PET + SAÚDE NA ESCOLA: UMA EXTENSÃO 
ALÉM DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE PELO-

TAS
Extensão

V Congresso de Extensão e Cultura
(https://wp.ufpel.edu.br/congressoextensao/

anais-2018/)

PET + SAÚDE NA ESCOLA: A VIVÊNCIA DO 
PUNHOBOL Extensão

V Congresso de Extensão e Cultura
(https://wp.ufpel.edu.br/congressoextensao/

anais-2018/)

PET + SAÚDE NA ESCOLA: A UNIVERSIDADE 
DENTRO DA ESCOLA, PERFIL DOS DISCEN-
TES DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL DE 

PELOTAS

Pesquisa

XXVII Congresso de Iniciação Científica
(https://wp.ufpel.edu.br/cic/anais/

anais-2018/)

PET + SAÚDE NA ESCOLA Extensão
XXI SULPET

(https://drive.google.com/file/d/1m3G7VEkh-
c7a-soCbrbzwdKW0i93rykWx/view)

PASSEIO CICLÍSTICO CONHECENDO PELOTAS, 
UMA PROPOSTA DO GRUPO PET/ESEF/UFPEL Extensão

V Congresso de Extensão e Cultura
(https://wp.ufpel.edu.br/congressoextensao/

anais-2018/)

PALESTRA DOS BIXOS: OS CAMINHOS DA 
ESEF Ensino

IV Congresso de Ensino de Graduação
(https://wp.ufpel.edu.br/ceg/anais/

anais-2018/)

OLIMPET´S: INTEGRAÇÃO E LAZER AOS ESTU-
DANTES Extensão

V Congresso de Extensão e Cultura
(https://wp.ufpel.edu.br/congressoextensao/

anais-2018/)

ENCONTRO DE EGRESSOS: O PASSADO E O 
PRESENTE COLABORANDO PARA O FUTURO 

DO GRUPO PET/ESEF UFPel
Ensino

XXI SULPET
(https://drive.google.com/file/d/1m3G7VEkh-

c7a-soCbrbzwdKW0i93rykWx/view)

ENCONTRO DE EGRESSOS: DIALOGANDO 
COM O PASSADO E CONSTRUINDO O FUTURO Ensino

IV Congresso de Ensino de Graduação
(https://wp.ufpel.edu.br/ceg/anais/

anais-2018/)

CONHEÇA SEU PROFESSOR: ATÉ PORQUE 
NINGUÉM NASCE DOUTOR Ensino

IV Congresso de Ensino de Graduação
(https://wp.ufpel.edu.br/ceg/anais/

anais-2018/)

CINEPET: AMPLIAÇÃO DOS SABERES EM UMA 
EXPERIÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO Ensino

IV Congresso de Ensino de Graduação
(https://wp.ufpel.edu.br/ceg/anais/

anais-2018/)

Continuação do Quadro 1
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TÍTULO TIPO DE 
EVENTO EVENTO OU REVISTA

XXII SULPET: “SER PETIANO: FORMAÇÃO, 
RESISTÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO”, RELATO 

DE EXPERIÊNCIA
Extensão

VI Congresso de Extensão e Cultura
(https://wp.ufpel.edu.br/congressoextensao/

anais-2019/)

VISIBILIDADE DO GRUPO PET/ESEF-UFPEL 
DENTRO DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCA-

ÇÃO FÍSICA
Pesquisa

XXVIII Congresso de Iniciação Científica
(https://wp.ufpel.edu.br/cic/anais/

anais-2019/)

PET + SAÚDE NA ESCOLA: INTERVENÇÃO COM 
A COMUNIDADE ESCOLAR Extensão

XXII SULPET
(https://wp.ufpel.edu.br/sulpet/files/2019/11/

AnaisSulPetXXII.pdf)

O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 
ESEF - UFPEL: INFLUÊNCIA NO INGRESSO NA 

PÓS-GRADUAÇÃO
Ensino

V Congresso de Ensino de Graduação
(https://wp.ufpel.edu.br/ceg/anais/

anais-2019/)

O ENSINO NO PET – ESEF/UFPEL COMO UMA 
FERRAMENTA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA Ensino

V Congresso de Ensino de Graduação
(https://wp.ufpel.edu.br/ceg/anais/

anais-2019/)

INTERCÂMBIO: UMA RELAÇÃO HORIZONTAL 
DO SABER Extensão

VI Congresso de Extensão e Cultura
(https://wp.ufpel.edu.br/congressoextensao/

anais-2019/)

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: OS VÍNCULOS 
CRIADOS ENTRE A UNIVERSIDADE E A COMU-

NIDADE
Extensão

38º Simpósio Nacional de Educação Física
(https://drive.google.com/drive/folders/1tTi-

fwk2uTLHQrHcRIVk1rPNDAjg4WF19)

CONTEXTOS E MEMÓRIAS DO GRUPO PET 
EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA DÉCADA DE CIÊNCIA 

E CULTURA
Pesquisa

38º Simpósio Nacional de Educação Física
(https://drive.google.com/drive/folders/1tTi-

fwk2uTLHQrHcRIVk1rPNDAjg4WF19)

CONTEXTOS E MEMÓRIAS DO GRUPO PET/
ESEF/UFPEL Pesquisa

XXVIII Congresso de Iniciação Física
(https://wp.ufpel.edu.br/cic/anais/

anais-2019/)

CONHEÇA SEU PROFESSOR: ATÉ PORQUE 
NINGUÉM NASCE DOUTOR Ensino

XXII SULPET
(https://wp.ufpel.edu.br/sulpet/files/2019/11/

AnaisSulPetXXII.pdf)

AVALIAÇÃO E VISIBILIDADE DO GRUPO PET/
ESEF-UFPEL DENTRO DA ESCOLA SUPERIOR 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Ensino

XXII SULPET
(https://wp.ufpel.edu.br/sulpet/files/2019/11/

AnaisSulPetXXII.pdf)

ATIVIDADES DE EXTENSÃO DESENVOLVIDAS 
PELO GRUPO PET/ESEF UFPEL Extensão

VI Congresso de Extensão e Cultura
(https://wp.ufpel.edu.br/congressoextensao/

anais-2019/)

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Considerações finais

 A UFPel enquanto Universidade pública retém um compromisso social 
de produzir saberes que retornem para a mesma, a fim de auxiliar para 
uma qualidade de vida melhor da sociedade. Acrescenta-se a isso o for-
necimento de profissionais capacitados, críticos e atuantes em diversas 
áreas do conhecimento. Nesse contexto, o Programa de Educação Tuto-
rial, como descrito ao longo deste trabalho, contribui para o alcance dos 
objetivos da Universidade pública. 

 Entretanto, obstáculos também eram percebidos, como a luta 
política pela manutenção do programa, dificuldades muitas vezes no 
repasse de verbas, o que muitas vezes gerou um ambiente de tensão, 
prejudicando os planejamentos. 

Portanto, pode-se concluir que o PET/ESEF corresponde de maneira 
satisfatória ao que o programa exige, mas para que isso aconteça o envol-
vimento, comprometimento e interesse dos petianos é de fundamental 
importância. Em consonância a isso, cabe enfatizar na grande maioria 
dos relatórios as participações em eventos de maneira responsável, bem 
como o cumprimento da carga horária, cursos extraclasses, matrícula em 
outros idiomas, entre outros aspectos.

Assim, o sucesso do programa se dá em grande parte, por indivíduos 
responsáveis, preocupados com a futura profissão, meio acadêmico e comu-
nidade, dando-se destaque também para todos os tutores que já passaram 
pelo PET/ESEF, que coordenaram e organizaram o grupo com excelência.
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Anexos

Abaixo decidimos destacar todos os participantes da história do grupo 
PET/ESEF, através de uma lista com os nomes dos 160 alunos que fize-
ram parte do PET Educação Física, seguidos dos anos em que os mesmos 
permaneceram no programa, mostrando o período em que ingressaram 
e deixaram o mesmo.

A
Adriana Oliveira Damasceno 

(1996 - 1998)

Adriana Prestes Dias 
(2014 - 2016)

Adriana Schneider Ferreira 
(1991 - 1994)

Alan Goularte Knuth 
(2004-2007)

Alexandre Vohlbrecht Souza 
(2012 - 2014)

Amanda Ricardo Mendes 
(2014 - 2016)

Ana Clara Tortelli Schwertner 
(2012 -2014)

Ana Leticia Nunes Ávila 
(1997 - 1998)

Ana Luisa Madruga de Rodrigues 
(1995 - 1996)

Anderson Tavares Meireles 
(1994 -1995)

Andréia dos Santos Pinto 
(1993)

Andréa Kruger Gonçalves 
(1993 - 1994)

Angela Alves dos Passos
(1991 - 1993)

Angelinnie Chirivino Antunes da Rocha 
(2019 - atual)

Aniê Coutinho de Oliveira 
(1995 - 1998)

B

Bortolo José Piassum 
(1997 - 1999)

Brenda de Pinho Bastos 
(2016 - 2018)

Bruna Marques Kramer 
(2009 - 2010)

C
Camila da Silva Ribeiro 

(2010 - 2013)

Carolina Bohns Mattea 
(2007 - 2010)

Cátia Fernandes de Carvalho 
(2001 - 2003)

Cátia Pereira Duarte 
(1998 - 1999)

Cátia Simone Ribeiro Barcellos 
(2001 -2003)

Clara Zillig Echenique 
(2020 - atual)
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Claudia Siqueira 
(1996 - 1998)

Cléber Guerreiro Viégas 
(2001 - 2003)

Cristiano Mattos da Cunha 
(1993 - 1995)

Cristiane Soster Negrine 
(2001)

D
Daiana Lopes de Rosa Leal 

(2008 - 2011)

Daltro Cardoso Rotta 
(1999 - 2001)

Danilo Luís Santos Oliveira 
(2012 - 2014)

Débora A. de Vasconcellos Sinoti 
(2001)

Deborah Kazimoto Alves 
(2019 - atual)

Diego Braga de Castro 
(2018 - atual)

E
Erick Nunes Fernandes 

(2018 - atual)

Esther Campos Habeyche
(2007 - 2009)

F
Fabiana Celente Montiel 

(2003 - 2005)

Fabiane de Oliveira Schellin 
(2008 - 2011)

Fabricio Fonseca Machado 
(1999 - 2000)

Felipe Ferraz Fonseca 
(2007)

Felipe Gustavo Griep Bonow 
(2017 -2019)

Fernanda de Souza Leal 
(2010 - 2013)

Fernanda Oliveira Ulguim 
(2003 - 2006)

Fernanda Woziak Tavares 
(2019 - atual)

Flávia Marchi Nascimento 
(2007)

Francisco de Assis Furtado de Oliveira 
(2010 - 2011)

G
Gisele Maria Rodrigues Machado 

(1995)

Giovani Firpo Del Duca 
(2003 2006)

Grégore Iven Mielke 
(2007 - 2009)

Guilherme Mateus Bourscheid 
(1997 - 2000)

Gustavo da Silva Freitas 
(2001 - 2003)

Gustavo Zaccaria Schaun 
(2011 - 2014)

I
Italo Fontoura Guimarães 

(2015 - 2018)

Inácio Crochemore Mohnsam da Silva 
(2007)

J
Janice Quinzen Willrich Gonçalves 

(2002 -2003)

Jaqueline Garcia Araújo 
(2007 - 2008)
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Jayne Santos Leite 
(2013 - 2015)

Jorge Roberto Gomes Salomão 
(1999 - 2001)

Joubert Caldeira de Penny 
(2012 - 2015)

Julia Caldeira de Souza 
(2015 - 2016)

Júlia de Ribeiro Bozzetti 
(2019 - atual)

Juliana de Abreu Werner 
(2001 - 2003)

Juliana de Moraes Coelho 
(2007 - 2008)

Juliana Diel de Arruda 
(2016 - 2018)

Juliano Freda Sanches 
(2002 -2003)

Juliano Peixoto Bastos 
(2001 -2003)

Juliane Almeida Prado Motta 
(2007 - 2008)

Julie Hellen de Barros da Cruz 
(2016 - 2018)

K
Karoline da Silva Duarte 

(2017 - 2018)

L
Lara Vinholes 
(2018 - 2019)

Larissa Frank Hartwig 
(2020 - atual)

Laura Ribeiro Müller 
(2012 - 2014)

Leandro Meireles Rodrigues
(2009 - 2010)

Lisiane Costa da Silva 
(2003 - 2005)

Lorena Rodrigues Silva 
(2016 - 2018)

Luan Aldávio Loeck 
(2012 -2014)

Luca Schuler Cavalli 
(2019 - atual)

Lucas de Souza Raugust 
(2017 - 2018)

Luciana Toaldo Gentilini Ávila
(2007 - 2009)

Luiver Pedroso Domingues
(2015 - 2017)

Luiza Isnardi Cardoso Ricardo 
(2010 - 2013)

Luis Roberto Sinnott 
(2007 - 2009)

M
Manoela Maciel Oliz 

(2007 - 2009)

Marcelo Cozzensa da Silva
(1991 - 1994)

Marcelo Rodrigues Pinheiro 
(2002 - 2005)

Marcio Almeida Mendes 
(2007 - 2009)

Márcio Botelho Peixoto 
(2007 - 2008)

Marcos Jordanio Pereira Feitosa Lima 
(2019 - atual)

Maria do Carmo Morales Pinheiro 
(1995 - 1996)

Mariana Gamino da Costa 
(2014 - 2017)

Marina Marques Kremer 
(2002 - 2005)
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Marina Souto Domingues 
(2019 - atual)

Marinês Schuch Vargas 
(1992)

Mario Renato de Azevedo Júnior 
(2000 - 2003)

Mário Renato Chagas Júnior  
(2001 - 2002)

Marluci Raquel Machado Schäfer  
(2013 - 2016)

Mateus de Paula Borges  
(2020 - atual)

Matheus Rodrigues Kendzerski  
(2003)

Maurício Machado  
(2019 - atual)

Michel Carvalho de Moura  
(2007)

Michelle Nogueira Soares 
(2002 - 2003)

Milena Oliveira Fortes 
(2008 - 2010)

Misael Aguiar da Cunha 
(2012 - 2015)

Myriane Rosa da Rosa 
(2009 - 2011)

N
Natalia Silveira Antunes 

(2007 - 2008)

Nathielen de Souza 
(2018 - 2019)

Neidi Kaspary 
(2001 - 2003)

Nicole Hinterholz
 (2013 - 2016)

O
Otávio Amaral de Andrade Leão 

(2013 - 2015)

P
Pâmela Xavier Alves 

(2011 - 2014)

Paula Ribeiro 
(2001 - 2002)

Paola Cristina Silva da Silva 
(2009)

Paulo Jassin Gutiérrez 
(2001 - 2002)

Pedro Augusto Crespo da Silva
(2012)

Pedro Souza Duarte 
(2012 - 2014)

Priscilla dos Santos da Fonseca 
(2010 - 2012)

Priscila Postalli Cruz 
(2007)

R
Rafaela Cestito Pereira da Silva 

(2016 - 2018)

Rafaela Espírito Santo Rodrigues 
(2003 - 2005)

Rafael Ribeiro Nascimento 
(1999 - 2001)

Rafael Rosa de Lima 
(2001)

Raquel Maciel Hernandes Bretanha 
(2013)

Raquel Moreira Siqueira 
(1995 - 1998)

Rejane Buchweitz 
(2007)

Rita de Cássia Paniz Botelho 
(2016 - 2018)

Roberta da Silva Pinto 
(2002 -2003)

Rodrigo Moraes Borges 
(1998 - 2000)
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Rodrigo Wiltgen Ferreira 
(2011 - 2014)

Roger Monte Knopp 
(1998 - 2000)

Rosane Borchhardt Hüller 
(1993 - 1996)

Rosaura Borges Martins 
(1995)

Rosecler Vendruscolo 
(1991 - 1993)

Rosiane de Freitas Soares 
(2010-2011)

Rúbia da Cunha Gorziza Garcia 
(2017 - 2019)

S
Sabrina Martins de Moraes 

(2002)

Samuel Võlz Lopes 
(2010 - 2013)

Sandra Godinho Lagaron Marques 
(1995 - 1996)

Sílvio Jordão Júnior 
(2011)

Simone Rodrigues Callegaro 
(2003)

Solange Cardoso Gonçalves 
(1996 - 1998)

Susana Peterson 
(1995 - 1998)

Sylvia Venske Macedo 
(2018 - 2018)

T
Tatiana Brum da Silva

(1997 - 2000)

Tales Conceição Dias 
(2020 - atual)

Tales Emilio Costa Amorim 
(1996 - 1998)

Teisitel Peres Azevedo 
(1998 - 2000)

Thais Elisabeth Balzan 
(2018 - 2019)

Thiago Rozales Ramis 
(2007 - 2009)

Thiago Silva de Souza 
(2009 - 2010)

Tiago Silva dos Santos 
(2013 - 2015)

V
Vagner Eduardo Hirschfeld Franco 

(2014 - 2017)

Valdelaine da Rosa Mendes 
(1992 - 1994)

Vanessa Fedatto Rosskoff 
(2003)

Vânia Enilda Peres
(1993 - 1994)

Veridiana Mota Moreira 
(1992 - 1994)

Verner Vieira Nunes 
(2003 - 2004)

Vinicius Guadalupe Barcelos Oliveira 
(2016 - 2018)

Vitória Camargo 
(2020 - atual)

Viviane Hax Nogueira Ferrari 
(1995 -1996)
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