
 

Este estudo: “Educação Física no SUS na visão dos Preceptores do PET-saúde do Distrito 
Assistencial Glória-Cruzeiro-Cristal (Porto Alegre)” é oriundo do projeto intitulado 
“Atividade Física no SUS na visão dos usuários do Distrito Glória-Cruzeiro-Cristal”, 
vinculado à Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(ESEF/UFRGS). O referido projeto está sendo desenvolvido pelo grupo de pesquisa 
POLIFES (Políticas de Formação em Educação Física e Saúde) e tem por finalidade entender 
que relações os usuários do SUS dessa região fazem do processo saúde-doeça. E já foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Prefeitura de Porto Alegre, logo, o estudo 
também já está aprovado. A parte inicial do Estudo já foi apresentada no Salão de Iniciação 
Científica (SIC) de 2010. O objetivo deste estudo é compreender os sentidos atribuídos pelos 
preceptores do PET-Saúde do Distrito Assistencial Glória/Cruzeiro/Cristal (DAGCC) em 
Porto Alegre, sobre a inserção profissional da Educação Física no SUS. Preceptor é uma 
pessoa responsável na área da saúde por conduzir e supervisionar, através 
de orientação e acompanhamento, o desenvolvimento dos estudantes residentes nas 
especialidades do serviço. As estratégias metodológicas estão centradas em questionários 
respondidos pelos preceptores do PET-Saúde (Programa de Educação pelo Trabalho na área 
da Saúde) que não são da área da educação física e em leituras de documentos, tais como: 
artigos, capítulos de livros e textos referentes ao assunto. No período de 2010 até 2012 foram 
seis preceptoras neste distrito e já foram aplicados três dos seis questionários. Antes de 
responderem os questionários as preceptoras assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Os questionários já respondidos estão em fase de análise. Este estudo 
dará origem ao meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tendo em vista que fui bolsista 
de Iniciação científica durante parte do período em que o projeto estava em vigência e 
participei ativamente do processo de construção do mesmo.  

 


