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            O Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de Educação Física da ESEFID/UFRGS tem 

como finalidade proporcionar aos bolsistas um aprimoramento à formação acadêmica, por meio do 

desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Com o objetivo de integrar a comunidade 

acadêmica, foi criado o projeto de extensão denominado CINEPET. O projeto consiste na exibição de 

documentários de curta duração sobre o universo dos esportes e da Educação Física, por conseguinte é 

promovido um debate no formato de roda de conversa. Desta forma, busca-se proporcionar aos estudantes 

um espaço para debater, aprender e dar a opinião sobre diversos assuntos vinculados a área da Educação 

Física, a partir da exibição dos documentários. As sessões ocorrem quinzenalmente, em dias e horários 

alternados, de acordo com a disponibilidade dos bolsistas, ficando uma dupla de bolsistas responsável 

pela exibição de sessão e dos materiais necessários para a exibição dos curtas. Os filmes são escolhidos 

pelos bolsistas do PET, como também são sugeridos pelos alunos da graduação que participam da 

atividade. O diferencial do CINEPET é a projeção dos documentários na parede externa da sala do PET, 

localizada em área de grande circulação de alunos e comunidade acadêmica em dias em que as condições 

climáticas sejam viáveis para tal. Uma tela de projeção e um projetor multimídia são os materiais 

utilizados. Os bolsistas do PET se revezam nas diferentes funções, como: controle de frequência, 

montagem dos aparelhos, confecção e impressão dos relatórios de sessão, divulgação do evento e 

dinamização dos debates. No pouco tempo em execução, o projeto já demonstra certo impacto junto aos 

alunos da graduação. Espera-se das sessões e discussões que as mesmas fomentem e consigam 

proporcionar a integração da comunidade acadêmica dentro da universidade e a promover o curso de 

Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

 

 

 


