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RESUMO: O projeto PET ELOS tem a intenção de desenvolver relações construtivas entre o Programa de
Educação Tutorial - Educação Física (PET EFI) e os demais grupos PET da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. O PET tem como função contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de
graduação, estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional, especialmente no caso da carreira
universitária, pautada pela cidadania e pelo papel social da educação superior. O objetivo principal do PET
ELOS é formar vínculos entre os grupos PET que: frutifiquem em novas possibilidades de atuação em conjunto,
incitem novos questionamentos e resultem em saberes desconsiderados pelo currículo tradicional. O Projeto
parte do princípio de que todas as disciplinas (ou áreas de conhecimento) são relacionáveis entre si. Por tanto, a
partir da interdisciplinaridade, vemos uma forma de diminuir a fragmentação entre as esferas de conhecimento,
proporcionando um diálogo entre elas, e também estimulando o desenvolvimento crítico-reflexivo dos alunos. O
projeto consiste em encontros de aproximadamente uma hora e meia, realizados mensalmente onde um grupo
PET da UFRGS é convidado para dialogar, estabelecendo-se temáticas interdisciplinares com o PET EFI. A
partir de palestras, dinâmicas e experiências, com temáticas interdisciplinares, se busca a construção de um
ambiente de constante aprendizado integrado, sendo as atividades idealizadas por cada grupo convidado, em
consonância com o PET EFI. A divulgação é realizada virtualmente através de e-mails encaminhados
diretamente a todos alunos do curso pela COMGRAD da Educação Física e ferramentas de redes sociais. Os
demais grupos convidados ficam à vontade para convidar os alunos de seus cursos, ou estabelecer um novo
evento onde o PET Educação Física promove a dinâmica em outro Campus. A avaliação do projeto ocorre
através dos bolsistas participantes do projeto durante seu andamento, da adesão do público alvo e o
envolvimento dos grupos PET convidados. Desde sua idealização em 2015, foram realizados oito encontros
promovidos pelo PET EFI com os seguintes grupos: PET Odontologia, PET Conexões Farmácia, PET
Psicologia, PET Ciências Sociais, PET Engenharia de Alimentos, PET Conexões Políticas Públicas e de
Juventude, PET Biologia e PET Engenharia Civil. Através dos elos realizados, o projeto demonstra que não
existe conhecimento exclusivo de um setor e que nenhum assunto é de domínio de apenas um curso. A
interdisciplinaridade e a ação conjunta dos grupos neste estimula à docência para os alunos que ministram os
encontros, incita a responsabilidade na organização do projeto por parte dos bolsistas do PET EFI e evidencia a
integração da comunidade e do meio acadêmico nas suas diversas vertentes. Mesmo que preparados para novos
Elos, o PET EFI ainda almeja aperfeiçoar o projeto, de forma que este não se limite ao grupo idealizador e, mas
seja realizado pelos demais grupos do Programa de Educação Tutorial, multiplicando-se os elos de
conhecimento.
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