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Informações do Planejamento

Planejamento quanto à participação/contribuição do (a) tutor (a) nas atividades e na
formação dos petianos: definição das atividades e seus objetivos, acompanhamento e
avaliação individual e coletiva.

O PET-FAEFID realiza encontros semanais para dinamizar, discutir e avaliar as atividades
planejadas, a tutora participa sistematicamente destes encontros do grupo. O tutor e os bolsistas
focaram dois objetivos principais a serem trabalhados. O primeiro acontecerá por meio de
atividades de ensino e extensão que aborda o PROJETO ENSINO DE LUTAS PARA A
CIDADANIA, na perspectiva do desenvolvimento humano, da responsabilidade social e da
solidariedade. E o segundo acontecerá por meio de atividades de Minicursos, Oficinas e Palestras,
em parceria entre o grupo PET-FAEFID e a coordenação do curso de Educação Física A proposta
de trabalho de 2014 está mais centrada no desenvolvimento da qualidade do curso de formação a
partir das demandas dos alunos e no desenvolvimento da qualidade do curso de formação a partir
das demandas dos alunos e no desenvolvimento do ensino no projeto de extensão do
PET-FAEFID. As atividades planejadas estão mais próximas dos interesses do curso, graduandos
e petianos

Resultados Gerais do planejamento.

Os resultados gerais esperados para o planejamento de atividades 2014 são: a continuidade e o
aprimoramento do projeto de extensão \"Ensino de Lutas para a Cidadania\", com a construção de
um Caderno Pedagógico que apresentará os fundamentos do ensino do esporte baseado em valores
e uma metodologia na perspectiva da cultura do movimento humano; analisar e publicar os dados
das pesquisas coletivas vinculadas ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dos
beneficiados do projeto de extensão e a trajetória dos egressos do PET-FAEFID; ampliar a
participação do PET-FAEFID na graduação em Educação Física, fortalecendo ações de Oficinas,
Minicursos e Palestras demandadas pelos graduandos e docentes desenvolvendo o papel do PET
na formação profissional; e fortalecer as atividades voltadas para os calouros e os demais alunos
do curso promovendo integração, hábitos de estudos e despertar nos alunos interesses pela
inovação nos projetos acadêmicos, fortalecendo seus laços com a formação.



Atividade - Ciclo de Palestras - II Fórum de
Mulheres no Esporte

Data Início da atividade 25/03/2014 Data Fim da atividade 25/03/2014

Descrição/Justificativa
Será realizado com a intenção de comemorar o dia internacional da mulher. O “II Fórum de
Mulheres no Esporte” contará com a participação da Professora Silvana Vilodre Goellner da
UFRGS, pesquisadora da temática sobre a Mulher no Esporte, que irá refletir sobre a maneira
reducionista e erotizada que a mulher é representada no esporte se sobrepondo às suas capacidades
esportivas. Sua palestra aborda “A história da mulher brasileira no esporte: conquistas através do
corpo. e graduandos ingressantes e dos demais períodos do curso. Como segunda atividade do
Fórum será apresentada na parte da tarde uma pesquisa intitulada Mulheres de ouro:trajetória e
representações de atletas de lutas seguida de debate. Será destinada aos alunos do curso de
educação física com atenção especial aos ingressantes.

Objetivos
Visibilizar e dialogar acerca da participação de mulheres nos esportes, no curso de Educação
Física. Discutir sobre as questões de gênero e as desigualdades no esporte, com destaque para as
lutas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Será realizada através do que denominamos de II Fórum de Mulheres no Esporte, que conta com
uma Palestra seguida de debate pela manhã e a tarde a apresentação de uma pesquisa seguida de
avaliação pela banca examinadora. A atividade será desenvolvida no âmbito da Faculdade de
Educação Física mas aberta a outros cursos, e o grupo PET fica responsável pela divulgação em
rede social e na página do PET, bem como nas salas de aula do curso de Educação Física.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
com o II Fórum de Mulheres no Esporte, espera-se sensibilizar os alunos ingressantes e demais



alunos envolvidos com a temática já que a mesma é pouco visibilizada nas discussões da formação
do profissional de Educação Física. Desta forma acredita-se estar investindo na melhoria do Curso
e da qualidade da formação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Será entregue um questionário para que os alunos avaliassem o II Fórum de Mulheres no Esporte.
A sua organização, temática abordada, e os saberes e valores agregados pela participação no
evento



Atividade - Pesquisa Individual - Corpo e Mídia na
Escola: uma análise do Portal do Professor

Data Início da atividade 11/08/2014 Data Fim da atividade 10/11/2014

Descrição/Justificativa
Atualmente os meios de comunicação social, produzem e veiculam todo um discurso sobre e para
o corpo, indicando “o que” e “como” as pessoas devem se alimentar, se maquiar, se divertir, se
comportar e praticar exercício físico. A mídia vem se caracterizando como uma das instituições
responsáveis pela transmissão de valores e padrões de conduta, socializando muitas gerações.
Entendendo que um dos objetivos da Educação Física Escolar é analisar os padrões de estética,
beleza e saúde no cotidiano segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais e que ela é a porta de
entrada para a discussão desse assunto na escola, questiona-se como o tema “corpo e mídia” é
abordado nas aulas de Educação Física no Ensino Médio.

Objetivos
O objetivo deste estudo foi analisar as aulas que contemplam a temática “corpo e mídia” e
verificar como estas estão relacionadas com os conteúdos da Educação Física Escolar no Ensino
Médio, a partir do Portal do Professor.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O estudo é de abordagem qualitativa, do tipo exploratório, realizou uma pesquisa no site Portal do
Professor a fim de identificar aulas que tratem do tema corpo e mídia. Para a seleção das aulas no
Portal foram utilizadas as palavras chaves: “mídia” e “corpo” e selecionadas somente as aulas de
Educação Física destinadas ao Ensino Médio.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se que essa pesquisa seja apresentada como Trabalho de Conclusão de Curso e com isso
possa contribuir para aquisição de conhecimento da comunidade acadêmica e estimular novos
estudos relacionados a essa temática. Espera-se também que seja apresentada em Seminário e
publicada em periódico para que seus dados sejam cotejados pelos professores e pela sociedade
com o de outras pesquisas, pois a discussão sobre a temática \\\"corpo e mídia\\\" se faz relevante
devido a atual fase que passa a nossa sociedade que está sendo tensionada pela indústria midiática
a atingir um ideal de corpo.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Será elaborado um planejamento para cumprimento de metas e realizadas reuniões quinzenais com
a tutora do PET-FAEFID Ludmila Mourão orientadora da pesquisa para discussão e devidas
orientações.



Atividade - Participação em Evento Científico

Data Início da atividade 13/04/2014 Data Fim da atividade 16/04/2014

Descrição/Justificativa
O grupo PET-FAEFID submeterá dois trabalhos acadêmicos para o Congresso Internacional de
Ciência do Desporto e Educação Física dos Países de Língua Portuguesa, que será realizado de 13
a 16 de abril de 2014 na cidade de Recife/PE. Estes trabalhos intitulados \\\"Ensino de lutas para a
cidadania na educação de meninos em risco social e pessoal no instituto Jesus na cidade de Juiz de
Fora – MG/ Brasil\\\" e \\\"Análise da agressividade e ansiedade de meninos praticantes de
Judô\\\", são oriundos do Projeto de Extensão desenvolvido pelo grupo intitulado “Ensino de Luta
para a Cidadania”. A participação em eventos acadêmicos é uma das finalidades do trabalho de
formação dos programas PET na medida em que estes tem como meta estimular a formação de
profissionais e docentes de elevada qualificação.

Objetivos
apresentar resultados de pesquisa coletiva em desenvolvimento no PET-FAEFID em evento
científico internacional da área, de relevância e qualidade acadêmica. Contribuir para a formação
técnico-científica e crítica dos petianos. Ampliar a discussão sobre os saberes da Educação Física
e Esportes a serem tematizados no evento.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A aprovação dos trabalhos permitirá ao grupo PET a apresentação no formato comunicação oral e
pôster no evento científico. Entretanto esta atividade permitirá aos petianos que participarem
assistirem as conferências mesas redondas e sessões de comunicação oral e apresentação de
pôsteres. Além das atividades culturais.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Aprovação dos trabalhos pela comissão científica do evento. Participação no evento pelo grupo
com apresentação de trabalho acadêmico. Publicação dos trabalhos submetidos na Revista do
evento. Contribuir para a qualidade da formação acadêmica dos petianos e conseqüente
desempenho do curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
O grupo tem como intenção nesta atividade acompanhar o desempenho dos petianos que
participarem do evento apresentando os trabalhos, através das trocas realizadas nas reuniões do
PET.



Atividade - Participação no XIV
SUDESTEPET/UFRRJ

Data Início da atividade 18/04/2014 Data Fim da atividade 21/04/2014

Descrição/Justificativa
O grupo PET-FAEFID participará de 18 a 21 de abril do XIV SUDESTPET – A Educação
Tutorial no Ensino Superior: desafios , perspectivas e impactos na formação acadêmica”, na
cidade de Seropédica/RJ, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A participação do
grupo nos eventos PET, justifica-se pela relevância e importante conotação que o Programa de
Educação Tutorial possui dentro do cenário da educação superior no Brasil. Com um grande
crescimento no número de grupos PET nos últimos anos, mostra-se eminente a necessidade de
organização; do estabelecimento de diretrizes e metas comuns; de troca de experiências; de
contato multidisciplinar; de discussão de estratégias de atuação conjunta; da visualização e do
entendimento dos problemas e soluções quanto à logística de seu funcionamento

Objetivos
O XIV SudestePET é um evento de integração da comunidade petiana da Região Sudeste, ele
busca fomentar discussões que resultem em ideias de inovação para serem adotadas pelos grupos
PET.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O evento contará com mesas redondas, grupos de discussão, grupos de trabalho, apresentação de
trabalhos além dos tradicionais eventos culturais e festivos.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
espera-se que os eventos regionais do PET traga melhorias para os grupos, para o curso, a
Instituição e para a Educação.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
O evento será avaliado nas reuniões do grupo em que serão discutidas as questões levantadas no
SudestePET.



Atividade - Ciclo de Palestra: \"Inclusão escolar na
Educação Infantil: a mediação do professor de
Educação\"

Data Início da atividade 16/06/2014 Data Fim da atividade 16/06/2014

Descrição/Justificativa
Esta palestra integra o Ciclo de Palestras planejado pelo PET-FAEFID e se justifica a partir de
diagnóstico junto aos graduandos, que apontam interesse em temas relacionados a mais pequena
idade e a Educação Física na escola. Será ministrada pela Professora Dra. Marcia Barçante,
coordenadora da Educação Especial da rede municipal de Petrópolis na Escola Municipal Paulo
Freire.

Objetivos
contextualizar a Educação Inclusiva e apresentar a proposta da Educação Física na Escola
Municipal Paulo Freire. Estimular a formação voltada para o trabalho em equipe, à
interdisciplinaridade na mediação do professor.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A atividade será desenvolvida no âmbito da Faculdade de Educação Física mais aberta a outros
cursos, e o grupo PET fica responsável pela divulgação em rede social e na página do PET, bem
como nas salas de aula do curso de Educação Física. As vagas são limitadas a capacidade do
auditório (70) e são sempre estimulados a participar todos os alunos com ênfase nos ingressantes.
A Palestra utiliza-se de recursos multimídia e de pequenos vídeos e ao final é aberto para o que
chamamos de uma roda de conversa, onde são estimuladas questões sobre o tema e respondidas
perguntas dos participantes.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
contribuir para melhorias na formação dos graduandos, diversificando as oportunidades de debates
e saberes, de modo a qualificar melhor a formação e preparar melhor nossos professores para atuar
na Educação.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
O grupo irá observar durante a palestra o envolvimento dos participantes e no final na roda de
conversa será também perguntado aos participantes sobre os saberes agregados e a pertinência do
tema para a formação. Indagar sobre os significados das atividades planejadas pelo grupo
PET-FAEFID para os graduandos é uma de nossas finalidades, uma vez que estamos nos
aproximando cada vez mais dos interesses dos graduandos para planejar.



Atividade - “Ensino de Lutas: pensar e fazer uma
educação esportiva vinculada às estratégias de
desenvolvimento”.

Data Início da atividade 03/03/2014 Data Fim da atividade 19/12/2014

Descrição/Justificativa
: Esta atividade será desenvolvida a partir da sistematização da proposta do projeto de extensão
desenvolvido pelo PET-FAEFID Ensino de Lutas para a Cidadania e do Planejamento das
atividades em sessões/aulas, ou seja descrição da experiência desenvolvida pelo PET-FAEFID
neste projeto. Esta proposta se justifica pela oportunidade de se construir um material pedagógico
em uma área do esporte onde contamos com pouca reflexão, que é a das Lutas. foi construída com
a concepção do Aprender a ser por meio da educação pelo esporte, integra o aprender a conhecer,
a fazer, a conviver, despertando e fazendo emergir as potencialidades dos indivíduos nas
dimensões cognitiva, produtiva, social e pessoal.

Objetivos
construir um caderno pedagógico para o ensino do judô a partir dos conhecimentos e saberes
teóricos e práticos desenvolvidos no projeto de extensão “Ensino de Lutas para a Cidadania”, ou
seja da experiência do ensino do grupo de Educação Tutorial, PET-FAEFID.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Os procedimentos para a realização desta atividade são: a sistematização da proposta teórica; o
acompanhamento das atividades práticas/aulas desde o início do projeto através de documentos
(planos de atividades das aulas); fotos e vídeos feitos das atividades do projeto e entrevistas
realizadas com os envolvidos. Estes dados serão trabalhados no caderno pedagógico.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
espera-se que a construção deste material didático possa se transformar em uma publicação de
livro didático e que este traga melhorias para o Curso de Educação Física e subsidie novos



projetos de extensão que tenham a concepção do esporte como uma ferramenta do
desenvolvimento humano.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A avaliação desta atividade pelo grupo tem sido sistemática, pois estamos em permanente
reconstrução do material didático, logo avaliando-o constantemente nas leituras e críticas
realizadas.



Atividade - Curso de nivelamento

Data Início da atividade 13/06/2014 Data Fim da atividade 14/11/2014

Descrição/Justificativa
serão organizados pelos bolsistas cursos de nivelamento para os alunos dos períodos iniciais
como: Anatomia, Biologia Celular. Estas disciplinas representam sistematicamente uma grande
demanda para aulões pelo PET-FAEFID. Os alunos tem alto índice de reprovação nestas
disciplinas e recorrem ao PET para que o programa organize grupos de estudo e outras atividades
para os auxiliar nos estudos.

Objetivos
orientar os ingressantes do curso de Educação Física na organização do estudo para as disciplinas
de Anatomia e Biologia Celular.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
os procedimentos adotados nesta atividade seguem a linha do ensino problematizado. O grupo
planeja atividades buscando problematizar sobre como os ingressantes estudam, que estratégias
utilizam para abordar os temas das disciplinas e depois sugerem formas de trabalho para os alunos.
Elaboram atividades com recursos multimídia e sistematizam o conhecimento a partir também de
suas experiências anteriores preparando os alunos para aas avaliações e para desenvolver métodos
de estudo.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
os resultados no desempenho dos alunos ingressantes nas disciplinas contribuem de forma especial
para o curso e instituição. Os resultados são socializados no interior do curso entre os graduandos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A avaliação será feita mediante análise pelo tutor do planejamento e da aplicação dos
conhecimentos e saberes propostos pelo PET_FAEFID e ao final do semestre será verificada a
situação de aprovação dos alunos nas disciplinas junto a coordenação.



Atividade - Oficina \"Construção do currículo
Lattes para graduandos\"

Data Início da atividade 21/10/2014 Data Fim da atividade 11/11/2014

Descrição/Justificativa
O Currículo Lattes é um padrão de currículo estabelecido pelo CNPq,onde profissionais cadastram
seus dados pessoais, profissionais, produções bibliográficas, técnicas culturais e artísticas,
tornando-as disponíveis para quaisquer pessoas com acesso a internet. A oficina para a construção
do Currículo Lattes será oferecida para os acadêmicos da graduação e será aberto a todos os cursos
da Universidade que possuírem interesse, pois é um tema abrangente e necessário na medida em
que auxiliará os alunos a organizarem todo o seu material acadêmico e profissional, para construir
seu perfil de experiência na área de formação, tornando a vida profissional mais transparente e
acessível para a comunidade científica e uniformizando os dados para que o preparo e envio do
currículo seja mais fácil.

Objetivos
Seu objetivo, portanto, é apresentar a Plataforma Lattes, local no qual se constrói e cadastra o
currículo, e visibilizar a importância de elaborar o currículo para a vida acadêmica e profissional.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A oficina será realizada em três etapas. Na primeira os graduandos conhecerão a Plataforma Lattes
e suas características, na segunda etapa todos deverão cadastrar seu currículo levando as
informações inicias e na terceira e última etapa o trabalho teremos uma palestra sobre o papel do
currículo Lattes na vida do professor. O currículo refletindo as vicissitudes da vida acadêmica e
não a medida do sucesso.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se que esta oficina venha a atender uma das expectativas dos graduandos que é a de
desenvolver saberes não contemplados na sala de aula e que são indispensáveis a muitas
atividades acadêmicas da vida do universitário como a de concorrer a Editais de Pesquisa, Ensino,
e outras e a programas de formação como Ciência sem Fronteiras, para citar alguns exemplos.
Neste sentido espera-se instrumentalizar os envolvidos na elaboração de seus currículos e no
domínio da Plataforma Lattes. Melhorias para a qualidade acadêmica e do perfil do graduando e
do Curso e Instituição. Estímulo para que os graduandos acompanhem e registrem a sua trajetória
acadêmica.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
O grupo irá questionar ao final da oficina, os graduandos que participaram, sobre a relevância
desta como um espaço de ampliação dos saberes acadêmicos.



Atividade - Oficina para submissão de Projetos na
Plataforma Brasil

Data Início da atividade 19/08/2014 Data Fim da atividade 02/09/2014

Descrição/Justificativa
A Plataforma Brasil é uma base nacional unificada de registros de pesquisa com seres humanos
para todo o sistema CEP/conep. Justifica-se este tipo de capacitação, uma vez que cada vez mais
os Editais exigem que as pesquisas submetidas tenham registro na Plataforma, que hoje substitui
os Comitês de Ética. Ela permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes
estágios. Este procedimento também é exigido para submissão de artigos científicos, desta forma,
este procedimento se tornou necessário nos cursos de graduação, sobretudo na área da saúde.

Objetivos
capacitar os graduandos para a submissão de pesquisa com seres humanos na Plataforma Brasil.
Discutir sobre a ética na pesquisa.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A oficina será realizada em três etapas. Na primeira os graduandos conhecerão a Plataforma Brasil
e suas características, na segunda etapa todos deverão cadastrar seu projeto piloto com as
informações inicias e na terceira e última etapa do trabalho teremos uma palestra sobre o papel da
ética na pesquisa.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se com esta oficina subsidiar os graduandos com as informações necessárias para
submetam seus projetos na Plataforma Brasil, auxiliando nas atividades de pesquisa do curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Será adotada a metodologia de grupo focal em que após a oficina o grupo de participantes será
estimulado a narrar sobre suas percepções da atividade.



Atividade - Minicurso de Endnote

Data Início da atividade 22/09/2014 Data Fim da atividade 13/10/2014

Descrição/Justificativa
O Endnote é uma ferramenta essencial na gestão de referências bibliográficas, permitindo
organizar e garantir a normalização na apresentação da informação. O Minicurso de Endnote foi
planejado a partir da demanda dos alunos do curso de Educação Física, sobretudo aqueles de final
de curso, que estão em fase de elaboração de seus TCCs, que encontram dificuldades de lidar com
estas ferramentas. O NDE do curso também sinalizou uma fragilidades dos alunos na apresentação
final de seus TCCs quanto a normalização da apresentação. A partir destas considerações
justificamos a inserção deste minicurso, que será ministrado por uma aluna da FAEFID egressa do
PET-FAEFID, bolsista do Programa Ciência Sem Fronteiras, na Universidade do Porto em
Portuglal, por 12 meses.

Objetivos
organizar e garantir a normalização na apresentação da informação e dominar a ferramenta para
uso acadêmico.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O minicurso terá a duração de 8h e se realizará em 4 encontros. Os procedimentos estão alinhados
com o domínio de uso da ferramenta. Todos os interessados no Minicurso deverão levar seus
computadores, é uma condição para inscrição no mesmo, se não tivermos os laboratórios de
informática disponíveis.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
domínio de competências tecnológicas pelos graduandos que implicam em novas organizações e
saberes acadêmicos e contribuem para a melhoria da formação e do curso, preparando melhor os
profissionais para a sociedade. Os resultados serão também replicados no trabalho acadêmico dos
alunos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
a informação dos participantes e a longo e médio prazo o depoimento dos discentes e docentes em
relação a organização dos trabalhos de Conclusão de Curso.



Atividade - Pesquisa coletiva: Análise
antropométrica de crianças praticantes do projeto
Ensino de Lutas para a Cidadania.v

Data Início da atividade 05/05/2014 Data Fim da atividade 31/08/2014

Descrição/Justificativa
O PET-FAEFID está acompanhando a antropometria dos alunos do projeto de extensão Ensino de
Lutas para a Cidadania, desde o seu inicio. Esta atividade de pesquisa vem sendo realizada no
Instituto Jesus, local onde se realiza o projeto. Todo semestre antes das atividades de Judô se
iniciarem são feitas as medidas antropométricas dos alunos/beneficiados. Estas dados registrados
desde 2013 serão sistematizados e tratados neste estudo em 2014. A justificativa para o
desenvolvimento da pesquisa está no interesse do grupo PET-FAEFID acerca do acompanhamento
e do crescimento e desenvolvimento dos beneficiados a partir do ensino do esporte.

Objetivos
Analisar os dados das medidas antropométricas dos alunos do projeto Ensino de Lutas para a
Cidadania e estabelecer suas relações com o ensino do judô no projeto de extensão Ensino de
Lutas para a Cidadania.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A atividade iniciada no Planejamento 2013 terá a sua continuidade neste planejamento 2014 e será
desenvolvida a partir da transcrição das entrevistas realizada com os egressos do PET-FAEFID.
Será aplicada a técnica da análise do conteúdo pelos bolsistas para a escrita do relatório. Também
iremos solicitar fotos dos egressos para colocar no site e na sala do PET, inclusive de suas
atividades atuais.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
espera-se que com estas pesquisas os petianos sejam capazes de discutir criticamente as
possibilidades de intervenção esportiva nas camadas populares através de projetos sociais,
articulando-as com outros aspectos relevantes para seu sucesso como a formação cidadã, o
trabalho de valores e a nutrição, todos estes envolvidos neste projeto.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
O grupo irá inicialmente sistematizar os dados antropométricos dos alunos e a partir daí avaliar a
relação com o projeto de extensão. Organizando posteriormente um artigo para publicação.



Atividade - Projeto Boas Vindas – Recepção dos
Calouros

Data Início da atividade 08/04/2014 Data Fim da atividade 01/09/2014

Descrição/Justificativa
esse projeto visa apresentar o grupo PET-FAEFID aos calouros do curso de Educação Física e
recebê-los a fim de promover integração entre eles e seus veteranos e apresentar as oportunidades
que podem ser experimentadas pelos alunos ingressantes na vida acadêmica. A recepção e
integração de calouros é um trabalho a ser realizado no início de cada semestre período de entrada
dos calouros. A atividade será organizada pelo PET-FAEFID.

Objetivos
Apresentar aos calouros a Faculdade de Educação Física seus projetos e atividades. Auxiliar os
calouros na adaptação à vida universitária.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
a atividade será realizada por meio de palestras dos petianos junto as turmas do primeiro período.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
a socialização dos alunos no curso ganha com estas atividades do PET-FAEFID pois as mesmas
são integradoras entre os alunos e o curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
coletar o depoimento dos calouros sobre suas percepções da atividade.



Atividade - Pesquisa individual - Interesse dos
alunos nos conteúdos das aulas de Educação Física
no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia - Sudeste MG/Campus Juiz de Fora

Data Início da atividade 11/08/2014 Data Fim da atividade 12/11/2014

Descrição/Justificativa
Pode-se perceber que a disciplina de Educação Física muitas vezes não atrai o interesse dos alunos
do ensino médio. Um dos fatores para que isso ocorra se deve ao fato de seu conteúdo não ser
transmitido e dialogado em sua amplitude, se reduzindo frequentemente ao conteúdo esporte e
tornando as aulas repetitivas. Portanto, o trabalho se justifica pelo fato de entender qual a relação
entre os conteúdos ensinados nas aulas de Educação Física e o interesse dos alunos nas aulas.
Buscou-se a opinião dos alunos perante os diversos conteúdos propostos pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Sudeste MG/ campus Juiz de fora.

Objetivos
Objetivo desse estudo foi avaliar o interesse dos alunos nos conteúdos oferecidos nas aulas de
Educação Física do Segundo ano do Ensino Médio no INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SUDESTE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O presente estudo é de natureza qualitativa e do tipo levantamento de opinião. Foi realizado no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Sudeste- MG/ Campus Juiz de Fora.
Tomou-se como sujeitos da pesquisa os alunos do 2º ano do Ensino Médio, realizando a pesquisa
com duas turmas que totalizaram um grupo de 37 alunos, sendo 15 do sexo feminino e 22 do sexo
masculino. As idades variaram de 15 a 17 anos. Foi aplicado um questionário com 12 questões
mistas (objetiva e descritiva), com o intuito de entender melhor a visão dos alunos perante os
objetivos deste trabalho que são: avaliar o interesse dos alunos conteúdos das aulas de Educação
Física Escolar.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se que essa pesquisa seja apresentada como Trabalho de Conclusão de Curso e com isso
possa contribuir para aquisição de conhecimento da comunidade acadêmica e estimular novos
estudos relacionados a essa temática. Espera-se também que seja apresentada em Seminários e



publicada em periódico para que seus dados alcancem o conhecimento de professores e da
sociedade para que possam discutí-los, confontá-los e relacioná-los com os dados de outras
pesquisas na temática.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Será elaborado um planejamento para cumprimento de metas e realizadas reuniões quinzenais com
a tutora do PET-FAEFID Ludmila Morão, que também é orientadora da pesquisa, para discutir,
dialogar e fazer as devidas orientações.



Atividade - Análise da agressividade e ansiedade de
meninos praticantes de Judô

Data Início da atividade 06/01/2014 Data Fim da atividade 07/03/2014

Descrição/Justificativa
A ausência de subsídios e oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade social e
vincular-se em projetos de caráter educacional e suas diversas dimensões, criam uma realidade
comum na sociedade brasileira. O projeto “Ensino de Lutas pela Cidadania” exercido pelos
membros do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Educação Física e Desportos da
Universidade Federal de Juiz de Fora, cria novas perspectivas a este cenário. A prática de lutas é
comumente associada a um aumento da agressividade e ansiedade dos seus praticantes. Assim
sendo, para traçar um perfil comportamental mais apurado dos jovens participantes deste projeto o
presente estudo foi idealizado.

Objetivos
Este estudo teve como objetivo analisar a agressividade e a ansiedade das crianças e adolescentes
que praticam Judô neste projeto em comparação com aqueles que não se envolvem em nenhuma
atividade de lutas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Será utilizada a escala de agressividade para crianças e jovens (Sisto & Bazi, 2000) e Escala de
Ansiedade Infantil \"O Que Penso e Sinto\" (OQPS) que foi adaptada do instrumento Revised -
Children\'s Manifest Anxiety Scale (R-CMAS).

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se que esse estudo seja aprovado e apresentado no Congresso de Internacional de Ciência
do Desporto e Educação Física dos Países de Língua Portuguesa, realizado em Recife/PE, e assim
contribuindo com a comunidade acadêmica estimulando o debate e a reflexão sobre a temática e
discutindo também sobre os tipos de instrumentos mais adequados para pesquisas que avaliem
aspectos psicológicos e comportamentais como esta, pois no Brasil não temos muitas
possibilidades e a maioria das escalas e questionários são adaptados de outros países.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Serão realizadas reuniões quinzenais com todos os membros do PET-FAEFID para discussão do
desenvolvimento da pesquisa e devidas orientações.



Atividade - Minicurso Ensino do Judô Infantil e
oficina de Exame de Faixa

Data Início da atividade 17/11/2014 Data Fim da atividade 22/11/2014

Descrição/Justificativa
O Minicurso de Ensino do Judô Infantil e a oficina de Exame de Faixa, não fizeram parte do
Planejamento 2014 do PET-FAEFID. Estas duas atividades foram desenvolvidas para dar suporte
pedagógico no ensino do judô aos novos petianos, selecionados em setembro de 2014 pelo
PET-FAEFID, para que todos do grupo possam estar preparados para integrar o projeto de
extensão do PET-FAEFID, Ensino de Lutas para a Cidadania implementado em maio de 2013.
Estas atividades têm como proposta primeiro a iniciação ao Judô Infantil e em um segundo
momento a formação dos petianos em faixa amarela, para atuarem junto ao ensino do judô para os
meninos em risco pessoal e social atendidos no Instituto Jesus, instituição parceira do
PET-FAEFID.

Objetivos
Proporcionar aos Petianos e futuros profissionais de educação física, aprofundar conhecimentos e
experiências relacionados ao Ensino das Lutas, elevando seu nível de qualificação e ao mesmo
tempo, contribuindo para a formação integral de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade
social. Aguçar a formação de um profissional crítico e comprometido com a ética e a
responsabilidade social, bem como a emancipação do homem e da sociedade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O Minicurso e a oficina serão desenvolvidos a partir de aulas teóricas e práticas focadas nos
princípios, pedagogia e história do judô, privilegiando um ensino por competências e habilidades e
que tenha como desafio refletir sobre o Esporte para o desenvolvimento humano, mediado pela
Aprendizagem Baseada em Problemas.Serão também focalizados atividades lúdicas e que
valorizem aqueles valores presentes na proposta do projeto Ensino de Lutas para a Cidadania,
como a excelência (competência), solidariedade (não indiferença), espírito de amizade
(cooperação), e compreensão mútua (respeito), espírito esportivo e fair play, que se constituem em
competências para a toda a vida em sociedade. Tiveram duração de 20h e foram desenvolvidas na
Faculdade de Educação Física e Desportos da UFJF.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Preparar o grupo PET-FAEFID para continuar o desenvolvimento do projeto de extensão Ensino



de Lutas para a Cidadania para realizar o ensino baseado nos valores do esporte para o
desenvolvimento humano dos beneficiados do projeto Ensino de Lutas para a Cidadania e para as
competições internas; competições externas e festivais. Possibilitar aos bolsistas, aplicação prática
das teorias aprendidas, juntamente com o retorno do serviço à sociedade revertido em benefício
das crianças e jovens atendidos e quiçá na descoberta de talentos na comunidade dos beneficiados.
Apresentar trabalhos em eventos científicos com resultados do projeto. Todos estes resultados
corroboram para as melhorias para o Curso, Instituição, para a sociedade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A avaliação se dará a partir do Exame de Faixa que avaliará as competências de ensino dos
petianos. Será avaliado também a performance dos alunos em relação aos fundamentos e golpes
do judô trabalhados na oficina. E as competências envolvidas no ensino do judô infantil através de
uma aula planejada e desenvolvida pelos petianos, será foco desta avaliação.



Atividade - Treinamento \"Pesquisa no Portal
Periódicos Capes\"

Data Início da atividade 12/08/2014 Data Fim da atividade 12/08/2014

Descrição/Justificativa
O Portal Periódicos Capes é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de
ensino superior no Brasil produção científica nacional e internacional. Justifica-se esta oficina a
partir da dificuldade de muitos alunos da graduação do curso de Educação Física encontram para
realizar as suas pesquisas, por não dominarem o portal, uma vez que alguns deles ainda não
possuem o hábito da pesquisa. Estas observações foram feitas pelos bolsistas PET em sondagem
realizada na graduação de temas para serem abordados em suas ações junto ao curso. A partir
desta demanda programou-se a oficina em apoio as disciplinas do eixo científico do currículo.
Essa oficina atenderá primordialmente os alunos do curso de graduação em Educação Física mas
também irá oferecer vagas para outros cursos.

Objetivos
A oficina tem a finalidade de apresentar o Portal, suas características, para aqueles que não o
conhecem, além de ensinar o uso das ferramentas existentes no mesmo para que todos possam se
familiarizar e tornar a busca pelas pesquisas mais fácil.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Será realizada a partir de um encontro presencial de 4 horas de duração, de caráter expositivo e
será ministrada por duas bolsistas do PET-FAEFID e uma mestranda do Programa de Mestrado
em Educação Física da UFJF, colaboradora do PET-FAEFID. O treinamento será realizado na
Faculdade de Educação Física.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se que os alunos dominem o uso do portal fazendo deste seu facilitador para as pesquisas e
estudos que auxiliem na construção do próprio conhecimento, ampliando seus saberes e reflexões.
Favorecer a qualidade do eixo científico do currículo do curso de Educação Física. Corroborar
para a qualidade do curso e da educação dos envolvidos. Os resultados deste treinamento podem
interferir na qualidade da formação dos graduandos com desdobramentos para o curso e as
disciplinas do curso. Estas atividades são debatidas em Encontros dos grupos PET da UFJF e
socializadas na troca de experiências.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Será adotada a metodologia de grupo focal em que após o Treinamento o grupo de participantes
será estimulado a narrar sobre suas percepções da atividade.



Atividade - Pesquisa coletiva: Egressos do
PET-FAEFID (Continuidade)

Data Início da atividade 05/05/2014 Data Fim da atividade 31/08/2014

Descrição/Justificativa
Realizar a análise dos dados sobre o levantamento de dados a respeito da atuação profissional dos
petianos egressos, e assim, avaliar o papel do PET na formação e conseqüente inserção no
mercado de trabalho. Justifica-se esta pesquisa pela intenção de construir a história do
PET-FAEFID acompanhando seus egressos. Trata-se de uma atividade de pesquisa coletiva a ser
desenvolvida por todos petianos, buscando analisar a influência do Programa de Educação
Tutorial na vida pessoal e profissional dos egressos.

Objetivos
Analisar os dados das entrevistas realizadas através da técnica de análise do conteúdo. Construir a
história dos egressos do PET-FAEFID.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A atividade iniciada no Planejamento 2013 terá a sua continuidade neste planejamento 2014 e será
desenvolvida a partir da transcrição das entrevistas realizada com os egressos do PET-FAEFID.
Será aplicada a técnica da análise do conteúdo pelos bolsistas para a escrita do relatório. Também
iremos solicitar fotos dos egressos para colocar no site e na sala do PET, inclusive de suas
atividades atuais.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
contribuir para registros históricos do curso de graduação em Educação Física bem como da
UFJF. Visibilizar os impactos do PET_FAEFID na formação dos seus egressos e dos graduandos
em Educação Física da FAEFID.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
O grupo irá analisar os depoimentos dos egressos e a partir daí avaliar o impacto do programa
sistematizando em artigo para publicação.



Atividade - PET Inovação: Cinema, Ciência e
Educação Física em Debate. PARTE
II/continuidade

Data Início da atividade 17/06/2014 Data Fim da atividade 14/10/2014

Descrição/Justificativa
O PET-FAEFID continuará em 2014 a desenvolver esta atividade junto aos alunos da graduação
em educação Física e a comunidade externa. A atividade consiste em exibir filmes, que retratem
temas emergentes, com debates pelos docentes colaboradores e convidados. Esta atividade se
justifica pela oportunidade trazer o cinema como recurso didático e pedagógico na educação dos
graduandos e demais interessados na arte e na cultura, ampliando as discussões e interpretações de
temas nem sempre privilegiados na sala de aula.

Objetivos
Discutir questões relacionadas à Educação Física, considerando sua transversalidade com a ciência
e a pedagogia, numa perspectiva crítica, tematizando a Esporte e Diversidade; Educação, Esporte
e Cultura e Ciência e Esporte.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A Metodologia proposta será a de exibição dos filmes, e posterior problematização de sua
temática por um professor convidado/colaborador do PET-FAEFID, e a articulação, valorização e
reflexão das experiências e vivências dos graduandos frente às questões apresentadas/debatidas.O
filme “Billy Elliot” reflete sobre as relações de gênero. O filme “Ela é o Cara”, analisa como a
representação da fragilidade feminina volta-se para a privação de mulheres em algumas
modalidades esportivas. O filme “Jamaica Abaixo de Zero” analisa como as questões econômicas
e políticas influenciam a participação em determinadas modalidades esportivas.O filme “Invictus”
retrata o início do governo de Mandela, e mostra como o esporte pode unir diferentes povos e até
inimigos.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se contribuir para a formulação e consolidação de novas estratégias pedagógicas de
abordagem de conteúdos e conseqüente melhoria para o Curso. Ampliar as oportunidades da
comunidade em relação ao acesso a novas formas de difusão da arte e da cultura visual,



valorizando a Instituição como promotora de cultura e conhecimento. Destaca-se também o
estímulo aos alunos de graduação na utilização do cinema como prática pedagógica e de pesquisa
na Educação Básica com ma produção de trabalhos acadêmicos de TCC, e suas publicações já em
andamento em congressos e seminários.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Em relação a avaliação da atividade após o debate dos filmes será realizada um grupo focal em
que os participantes apontarão as contribuições desta estratégia como recurso didático pedagógico
do professor na Educação Básica e no Ensino Superior.



Atividade - Ensino de Lutas para a Cidadania

Data Início da atividade 03/03/2014 Data Fim da atividade 11/12/2014

Descrição/Justificativa
O PET-FAEFID implementou, em maio de 2013 subsidiado pela aprovação em Edital da
FAPEMIG, o Projeto de extensão denominado “Ensino de Lutas para a Cidadania” no Instituto
Jesus, uma Instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atende meninos com idade entre 09 e
17 anos em situação de vulnerabilidade social. Este projeto justifica-se no grupo PET – FAEFID
como uma política educativa de enriquecimento dos conhecimentos, do saber-fazer, mas também
como uma via privilegiada de construção da própria pessoa, das relações entre indivíduos e
grupos. A proposta do “Ensino de Lutas para a Cidadania”, tem como pressuposto o esporte como
um direito de todos e como uma condição para o desenvolvimento humano, nesta perspectiva ela
deve ser capaz de impulsionar as potencialidades de cada sujeito.

Objetivos
Proporcionar aos Petianos e futuros profissionais de educação física, aprofundar conhecimentos e
experiências relacionados ao Ensino das Lutas, elevando seu nível de qualificação e ao mesmo
tempo, contribuindo para a formação integral de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade
social. Aguçar a formação de um profissional crítico e comprometido com a ética e a
responsabilidade social, bem como a emancipação do homem e da sociedade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A perspectiva metodológica está focada na formação dos bolsistas e dos beneficiados do IJ, a
partir de uma proposta que privilegie um ensino por competências e habilidades e que tenha como
desafio refletir sobre o Esporte para o desenvolvimento humano, mediado pela Aprendizagem
Baseada em Problemas. Os valores que esta perspectiva metodológica irá desenvolver na
educação pelo esporte para o desenvolvimento humano, são aqueles presentes na carta olímpica,
2007, como excelência (competência), solidariedade (não indiferença), espírito de amizade
(cooperação), e compreensão mútua (respeito), espírito esportivo e fair play, que se constituem em
competências para a toda a vida em sociedade. Serão oferecidas duas turmas em dois dias na
semana, no turno da manhã e da tarde, com aulas de 50 minutos

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
realizar competições internas; participar de competições externas; verificar o impacto do projeto
“Ensino de Lutas para a Cidadania”, na qualidade de vida dos meninos do IJ; possibilitar aos
bolsistas, aplicação prática das teorias aprendidas, juntamente com o retorno do serviço à



sociedade; criar um banco de dados para pesquisas na área da formação e aptidão física e saúde
que sejam revertidas em benefício das crianças e jovens atendidos e quiçá na descoberta de
talentos da comunidade dos beneficiados; e Elaborar e publicar artigos científicos em periódicos
da área. Apresentar trabalhos em eventos científicos com resultados do projeto. Todos estes
resultados corroboram para as melhorias para o Curso, Instituição, para a sociedade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Alguns alunos se responsabilizarão em avaliar as infrações e sucessos do projeto emitindo
pareceres sobre os acontecimentos tendo como referência os valores do fair play. Serão usados
scouts técnicos e táticos para avaliação do desempenho e scouts comportamentais para
autoavaliação. No final de cada semestre das atividades teremos um festival com participação da
família dos beneficiados e neste momento também teremos a avaliação da família e demais
envolvidos no projeto. No interior do grupo PET-FAEFID, sistematicamente estamos avaliando o
projeto na preparação das aulas e na avaliação das mesmas. O projeto de extensão continuará
sendo acompanhado e avaliado pelos petianos, a tutora, a assistente social e a coordenadora
pedagógica do Instituto Jesus, Lilian Silva e Norma Aragão.



Atividade - Exame de Graduação de Faixa &
Festival de Lutas

Data Início da atividade 26/06/2014 Data Fim da atividade 11/12/2014

Descrição/Justificativa
o Festival de Lutas & Exame de Graduação de Faixa é uma atividade que ocorrerá no primeiro e
no segundo semestre de 2014, no projeto de extensão do PET-FAEFID “Ensino de Lutas para a
Cidadania”. Esta atividade justifica-se para que seja possível acompanhar e avaliar o
desenvolvimento da aprendizagem do Judô no projeto de extensão. O festival é uma atividade de
congraçamento e o exame de faixa uma atividade de avaliação. No Exame de faixa, os alunos
beneficiados do projeto irão apresentar os conhecimentos teóricos e práticos referentes à passagem
da FAIXA BRANCA PARA CINZA, são eles: demonstrar saudação em pé; Demonstrar
amortecimento de quedas, para trás e lateral; Demonstrar uma técnica de projeção e de
imobilização e domínio do vocabulário.

Objetivos
organizar e liderar eventos esportivos em projetos sócio-esportivos para a comunidade. Avaliar em
cada atividade Festival de Lutas e Exame de Faixa o processo de ensino do esporte com base no
desenvolvimento humano implantado pelo PET-FAEFID.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Os procedimentos para a realização do festival e do exame de faixa são: i) os bolsistas organizam
um dia de atividades no projeto (festival/demonstração/exame de faixa do que foi aprendido no
projeto de judô; exposição dos trabalhos e confraternização); ii) para estas atividades os bolsistas
se organizam em pequenos grupos que ficam responsáveis pelo planejamento da atividade e sua
implementação; iii) nestas equipes são providenciados todos os materiais necessários e
organizados para o dia do evento. A confraternização ao final reúne os alunos e seus familiares
presentes. Os alunos do judô recebem novas faixas (quando aporvados) e diplomas de participação
e são presenteados com a camisa do projeto. São feitos vídeos e fotos de todas as atividades.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
espera-se que as competências e habilidades trabalhadas no projeto de extensão Ensino de Lutas
para a cidadania possa trazer melhorias efetivas para a Graduação em Educação Física, e que os



conhecimentos e saberes trabalhados no âmbito deste projeto social possam interferir
positivamente na Educação dos Petianos e dos beneficiados em risco social e pessoal, e para a
sociedade. Pretendemos veicular nossos resultados com a construção do caderno pedagógico,
intitulado: “Ensino de Lutas: pensar e fazer uma educação esportiva vinculada às estratégias de
desenvolvimento”.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A metodologia de avaliação pelos petianos está ancorada em alguns marcadores do projeto, tais
como: rodas de conversa que ocorrem durante o semestre no processo de ensino; Festival de Lutas
e Exame de Faixa.


