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RESUMO: O projeto “Website do Programa de Educação Tutorial (PET) da Educação Física” tem o 

objetivo de divulgar a produção do grupo PET, os projetos de ensino e extensão, bem como os diversos 

eventos proporcionados pelo grupo para a melhoria da formação acadêmica. Por meio do website 

“http://petefiufrgs.weebly.com” incentivamos os alunos do curso superior em Educação Física 

(Licenciatura e Bacharelado) a buscarem de forma autônoma maior conhecimento sobre sua área de 

estudo. Inicialmente, o PET era gerenciado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior) com o nome de Programa Especial de Treinamento. Porém a partir de dezembro de 1999 

o programa foi transferido para a Secretaria de Educação Superior (SESu) do Ministério da Educação e, 

em 2004, o PET passou a ser identificado como Programa de Educação Tutorial. O PET é desenvolvido 

por grupos de estudantes, com tutoria de um docente, organizados a partir de formações em nível de 

graduação nas Instituições de Ensino Superior do País orientados pelo princípio da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. O grupo PET Educação Física foi criado em outubro de 1991, tendo 

como primeiro tutor o Professor Dr. Ricardo Petersen. Atualmente o grupo conta com 12 bolsistas sob a 

tutoria da Professora Dra. Andrea Krüger Gonçalves. Outro ponto forte do website, além da melhoria da 

qualificação acadêmica dos estudantes, é afirmar a importância do programa nas IES e divulgar os 

projetos do grupo para outros PETs, visto que o programa está em risco devido aos cortes de verba na 

educação. Seguindo os preceitos da educomunicação, o “website” contém um vídeo-depoimento de um 

“petiano” egresso do programa e uma história em quadrinhos que com o objetivo de ser uma página 

dinâmica e interativa. 


