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 O Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Educação Física tem como finalidade 

proporcionar aos bolsistas uma complementação à formação acadêmica por meio de ações pautadas na 

indissociabilidade entre as atividades de ensino, extensão e pesquisa. As atividades do PET estão voltadas 

fundamentalmente para os alunos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física, buscando 

contribuir para a qualificação dos cursos de graduação. Dentre as atividades, destaca-se a promoção do 
Seminário de Apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) de graduação, realizado em parceria 

com a COMGRAD/EFi. O seminário é realizado duas vezes ao ano no final de cada semestre letivo, geralmente 

nos meses de julho e dezembro, com duração em média de cinco dias, dependendo do número de alunos que 

apresentam os TCCs. Os bolsistas auxiliam na organização e efetivação do seminário, além de promover a 

divulgação e outras ações: preparação da sala onde os trabalhos são apresentados, controle do tempo das 

apresentações, entrada e saída dos ouvintes, auxílio aos alunos do TCC na sua apresentação, elaboração e 

projeção dos slides de recomendação de conduta na sala durante o seminário, recolhimento das fichas de 

avaliação, tanto do trabalho oral quanto do trabalho escrito, preenchidas pelo professor avaliador e também pelo 

professor orientador. O seminário proporciona aos ouvintes um certificado de frequência que poderá ser utilizado 

para a solicitação de créditos complementares junto a COMGRAD do curso de Educação Física. Faz- se a 

ressalva que o seminário é aberto e tem contado com a presença de familiares dos alunos e colegas de outros 

cursos. Esta atividade já perdura por alguns anos e a participação dos bolsistas sempre é solicitada pela 
COMGRAD do curso de Educação Física, em razão de uma avaliação muito satisfatória da colaboração do 

grupo tanto pelos alunos quanto pelos professores da ESEF e COMGRAD. Cabe destacar que o seminário 

permite dar visibilidade à produção acadêmica dos alunos de graduação da Educação Física da UFRGS e ainda 

contribui para que os alunos dos primeiros semestres do curso conheçam as linhas de pesquisa da ESEF e os 

respectivos professores responsáveis. Para os bolsistas do grupo PET Educação Física, esta atividade desenvolve 

a capacidade de organização de um evento, promove uma relação mais próxima com os professores e 

acadêmicos da ESEF/UFRGS, propicia o conhecimento de noções básicas sobre como se realiza uma pesquisa 

científica e, nesse caso, um trabalho de conclusão de curso especificamente. Todos esses fatores colaboram para 

a formação global dos alunos bolsistas, essa que é preconizada nos documentos que regem o programa. 

Consideramos a atuação do grupo PET Educação Física no seminário de TCCs uma ferramenta relevante para a 

formação acadêmica dos alunos bolsistas, merecendo destaque entre nossas atividades de ensino. 

 


