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MEMÓRIAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DA UFRGS: DA IMPLANTAÇÃO A INSTITUCIONALIZAÇÃO (1991-2005). Caroline 

Canabarro de Oliveira, Cecília Elisa Kilpp, Christine Garcia de Souza, Daniela Caetano da Silva, 

Eduardo Machado, Igor Fangueiro da Silva, Julia Ribeiro de Oliveira, Lucas Guimarães Rechatiko Horn, Mariana 
Mozzaquatro Jacques, Priscila Nicolao Mazzola, Rodrigo da Costa Farias, Tiago Oviedo Frosi, Cristiano Masera 

Philomena, Paulo José da Silva Pflug, Janice Zarpellon Mazo (orient.) (UFRGS). 

O objetivo deste estudo é descrever a trajetória do Programa de Educação Tutorial (PET) da Escola de Educação 

Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde sua implantação em 1991, até a regulamentação pelo 

Ministério da Educação através da Portaria n. 3385 de 2005. O PET é um programa do Governo Federal que tem 

como objetivos promover a excelência acadêmica dos alunos de graduação, a melhoria no ensino superior e o 

envolvimento dos discentes com a tríade ensino-pesquisa-extensão. Justifica-se a realização deste estudo histórico, 

tendo em vista que ao longo de mais de 15 anos, o PET vem colaborando com a melhoria do ensino, não apenas dos 

bolsistas, mas também na formação dos acadêmicos da ESEF. As questões norteadoras desta pesquisa buscam 

identificar os bolsistas do grupo, quais seguiram carreira acadêmica, quais projetos foram desenvolvidos e quais dos 

objetivos do programa estão sendo cumpridos pelo PET/ESEF. A coleta de informações foi realizada através do 
recolhimento de depoimentos orais com ex-bolsistas e ex-tutores do PET/ESEF, como também, através da análise de 

fontes escritas, relatórios, atas de reuniões e planejamentos. Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, 

demonstrando que o PET/ESEF tem cumprido com seus objetivos. Ainda encontramos, ao longo da pesquisa, vários 

bolsistas que atualmente são mestres, doutores e/ou professores universitários. Além disso, há ex-bolsistas exercendo 

outras atividades que caracterizam a continuidade dos estudos e a importância que o PET propiciou nas suas vidas 

acadêmica e pessoal. 
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