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O Programa de Educação Tutorial – Educação Física é alicerçado pela estrutura de três eixos, sendo estes, o da 

pesquisa, ensino e extensão. A partir destes três eixos os bolsistas do PET juntamente com a professora tutora, 

Prof. Dra. Janice Zarpellon Mazo, buscam a construção de projetos e pesquisas. Desta forma, integrar o 

PET oportuniza interagir com o curso de uma forma ampla. Através de uma relação horizontal entre bolsistas e 

tutora se possibilita a contemplação de ideias, sugestões, auxílio em projetos e a abertura para também se expor 

pensamentos, sendo isto de extrema valia. Semanalmente são realizadas reuniões para discutir e resolver as 

demandas do grupo. Muitos foram os projetos criados pelos bolsistas do PET – Educação Física e postos em vigor 

em determinado período, todavia, da mesma forma que ocorre a constante renovação do grupo, novas ideias 

também são aceitas e postas em prática. Dentre alguns projetos realizados pelo PET EFI que tiveram grande êxito 

estão: Ciclo de Estudos, trabalho em uma Instituição de apoio à criança e adolescente, Ginástica laboral entre 

outras. Atualmente são projetos ativos: CINEPET, Documentário sobre a memória do PET EFI e PET Elos. Além 

destes projetos citados, o PET Educação Física está sempre presente em atividades paralelas como no evento 

“UFRGS Portas Abertas” e os seminários dos TCCs, se envolve em eventos do próprio Programa como 

os InterPet, SulPet e EnaPet e se dispõe sempre que possível a auxiliar em demais eventos. Cabe ressaltar que o 

PET evidência a autonomia dos bolsistas e o trabalho em grupo simultaneamente, fazendo com que os 

bolsistas possam evoluir e qualificar-se, dando uma ótima formação não só profissional como pessoal.  

 


