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Portas Abertas é um evento excepcional promovido anualmente pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS - e tem como
objetivo fazer com que a comunidade e especialmente os futuros
vestibulandos conheçam seus campus, cursos de graduação, bem como
os trabalhos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvida nos mesmos.
No presente ano o evento ocorreu no dia 14 de maio com atividades
como palestras orientadas, vídeos informativos, passeios no campus,
com visitas aos seus espaços físicos: salas de aula, laboratórios, ginásios
esportivos, entre outros; abrindo-se também um espaço para debates e
questionamentos. No campus Olímpico a Escola de Educação Física -
ESEF- elabora uma série de atividades que contam com a participação
do grupo Programa de Educação Tutorial - PET/ESEF - para que seja
atingida a meta do evento. Depois da recepção dos estudantes e
comunidade, faz-se uma palestra expositiva sobre a UFRGS e os cursos
de graduação da ESEF para que se esclareça o que é e como realmente
funcionam os cursos de Educação Física tanto Licenciatura, quanto
Bacharelado. Para isso utiliza-se os sites de ambos como uma das
ferramentas para apresentação. Na seqüência os visitantes são
orientados para uma visita aos diversos setores da escola, onde são
explicados todas as atividades neles desenvolvidos, sendo eles: a
biblioteca, o Laboratório de Pesquisa do Exercício (LAPEX - com seus
setores de Biomecânica, Fisiologia e Bioquímica do Exercício, entre
outros), as salas de aula, os ginásios (de ginástica artística e de esportes
coletivos), o centro natatório, a sala de musculação, o restaurante
universitário, a pista de atletismo, as quadras externas, as quadras de
tênis, os campos de futebol, entre outros. O grupo PET trabalha com a
tríade ensino, pesquisa e extensão e tem consciência de que tem o dever
de realizar atividades não só com os cursos de graduação, mas também
para com a comunidade externa à UFRGS. Esse evento é uma ótima
oportunidade para essa integração e em 2011 alcançamos todos
objetivos do mesmo.


