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Considerações finais:
Conforme descrito, o PET EF tem duas pesquisas matriciais, uma para cada curso de Educação
Física do Centro de Desportos (Licenciatura e Bacharelado), as quais dão sentido e direção às
demais atividades do Grupo, quais sejam: Cine PET; PET 12h30; Trilhas com Ciência e PET Convida.
Observa-se que o planejamento do Programa é anual (2022), enquanto que o calendário acadêmico
durante a Pandemia Covid-19 tem sido atípico, ou seja, no ano que se avizinha o calendário
acadêmico 2021-2 ainda estará em andamento até o mês de abril. Obviamente, isso traz dificuldades
adicionais para planejar e concluir as atividades propostas. E é por esse motivo que neste
planejamento um dos subprojetos foi desconsiderado, ao menos a princípio: PET-Convida, pois para
sua manutenção deveríamos proporcionar ao menos mais duas atividades durante o ano, fato
dispensável e muito exigente para este momento do Grupo, da Universidade e da sociedade como
todo. Nesse sentido, avaliamos que o planejamento 2022 encontra-se em acordo com as exigências
do Programa, com a história do própria Grupo e com o devido respeito aos limites humanos de seus
integrantes, não obstante proporem-se aqui numerosas atividades, cada qual com sua complexidade
e relevância, e todas elas com possíveis desdobramentos para novas atividades durante o próprio
período considerado.

Resultados gerais:
Em síntese, a proposição deste planejamento vem na esteira da experiência dos anos anteriores, mas
sobretudo no trabalho realizado de forma remota que envolveu nossos integrantes em 2020 e 2021.
De fato, há entre nós pessoas que não se conhecem pessoalmente mesmo estando no Programa há
cerca de dois anos e realizando trabalhos de forma complementar e solidária. Como resultados
gerais desta proposta, intenciona-se dar passos seguros por onde o Grupo já caminha bem e
aperfeiçoar alguns aspectos que têm sido avaliados como de necessária superação, tais como
melhorar a organização interna para nos anteciparmos na preparação de eventos; aprofundamento
do referencial teórico-metodológico que subsidia as duas pesquisas matriciais; encontrar mais
momentos em comum para realização de reuniões, mesmo que sejam de forma remota. Como
maiores metas, pretende-se consolidar a pesquisa matricial junto a trabalhadoras/es terceirizadas/os
da UFSC avançando para o diagnóstico/avaliação da saúde individual e coletiva e estabelecendo-se



um cronograma de mediações educacionais pelas práticas corporais. Por sua vez, na pesquisa com a
escola, pretende-se retornar ao contato presencial que permita mediações pedagógicas junto a
crianças assim que as condições sanitárias permitam.

Atividade - MINI-CURSO "COMO FUNCIONA A SOCIEDADE
I"

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 12/11/2022 12/11/2022

Descrição/Justificativa:
O Curso "Como funciona a sociedade" é desenvolvido pelo coletivo XIII de maio e costuma ser
oferecido em um final de semana com inscrições gratuitas. A partir da provocação do título serão
propostas informações e reflexões sobre a organização societária em seus aspectos históricos e
políticos. São dois níveis de formação, e o PET EF, a exemplo do que já realizou em anos anteriores,
irá oferecer o Curso em seu nível I.

Objetivos:
Oferecer formação acadêmica e cidadã para toda a comunidade do CDS.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O PET EF será responsável por organizar a forma de oferecimento do Curso, seja presencial ou via
remota, bem como pelas inscrições, divulgação e certificação. O conteúdo do Curso já é consolidado
pela organização que o realiza. Inicialmente, a proposta deverá ocorrer durante os turnos matutino e
vespertino em dois dias seguidos - sábado e domingo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Contribuição com a formação acadêmica e cidadã dos participantes do Curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os participantes serão convidados a responder formulário a respeito de suas avaliações conforme os
objetivos do Curso; quanto à organização, o próprio Grupo realizará avaliação em reunião semanal
com pauta específica para essa finalidade, tendo os objetivos do planejado como guia.

Atividade - PARTICIPAÇÃO NO INTERPET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
240 01/02/2022 30/11/2022

Descrição/Justificativa:
Participação de três estudantes do Grupo no Interpet, sendo um/a titular e dois/uas suplentes (com
presença de todos/as nas reuniões quinzenais).

Objetivos:
Encaminharar demandas e elaborações do Grupo para os demais Grupos participantes do Interpet,
bem como trazer dessa instância elementos para aprimoramento de nosso Grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Pela participação de nossos/as estudantes diretamente nessa instância, garantindo-se repasses em
nosso Grupo mediante espaço em reuniões administrativas internas.



Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Aprimoramento bilateral do Programa, no âmbito do CDS e da UFSC.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Avaliação processual pelos próprios representantes do Grupo no Interpet em diálogo com os demais
integrantes de nosso Grupo. Os pontos de avaliação serão definidos oportunamente a partir das
primeiras reuniões em que os objetivos e metas do Interpet para 2022 forem explicitados.

Atividade - PESQUISA TRABALHADORES TERCEIRIZADOS
NO CDS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
2800 01/02/2022 30/11/2022

Descrição/Justificativa:
Esta é uma das duas pesquisas matriciais do Grupo, envolvida com os trabalhadores contratados em
regime de terceirização lotados no Centro de Desportos da UFSC. Em pesquisa exploratória durante
o ano 2019 pode-se perceber as condições de vida e de trabalho em situação precária em relação a
outros trabalhadores vinculados diretamente à UFSC. Sendo assim, esta pesquisa tem relevância
social na medida em que busca contribuir com a compreensão, problematização e superação dessas
condições de vida e de trabalho; em termos acadêmicos busca contribuir com a produção de
conhecimento mediante pesquisa-ação de forma próxima à realidade de vida e de trabalho das
pessoas envolvidas em um Centro de ensino da UFSC que se dedica à Educação e Saúde. Durante o
ano de 2021, para continuar os trabalhos com essa pesquisa, foi iniciada uma atividade que consistia
em gravar videos de atividades relacionadas com o equilíbrio, a intenção com esse vídeos é que as
pessoas possam praticar atividades, mesmo em casa, para cuidar da mente e do corpo.

Objetivos:
1- Analisar as condições de vida e de trabalho de terceirizados no CDS, tendo como objetivos
secundários: 2- Contribuir com a produção de conhecimentos a respeito das condições de vida e de
trabalho de terceirizados no CDS/UFSC; 3- Contribuir com a formação humana e profissional dos
referidos trabalhadores e de estudantes do Grupo PET e da comunidade acadêmica do CDS.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O Grupo tem realizado atividades exploratórias de pesquisa-ação durante os anos 2018 e 2019 com
alongamento e caminhada - com vistas ao aprimoramento de metodologia de pesquisa e intervenção.
Foram produzidos registros em diários de campo e entrevistas informais; foram realizadas
entrevistas formais com dirigentes de empresas e evento com sindicalistas. A partir destes dados
exploratórios tem-se percebido que as condições de vida e de trabalho tem levado à sensação de
"invisibilidade"; os trabalhadores enfrentam temores de represálias para afastaram-se de postos de
trabalho mesmo por poucos instantes, seja para utilizarem banheiro, realizarem suas refeições ou
pausas para descanso; em geral são sedentários e tem dificuldades de realizar práticas corporais
devido à dupla jornada de trabalho para complementar a renda. Nesse sentido, o Grupo PET EF se
propõe a realizar atividades preparatórias - presenciais com alongamento, orientação postural e
caminhadas - prevendo-se produção de material de orientação impresso e digital. E por se tratar de
uma pesquisa matricial, serão realizadas várias outras atividades ligadas aos subprojetos CINE PET;
PET Convida; Trilhas com Ciência e PET 12h30 - com o intuito de socializar dados obtidos e de retro
alimentá-la com novos conhecimentos a respeito da temática.



Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Os resultados esperados são que possamos mostrar como é a vida e o trabalho dessas pessoas,
tornando-as assim menos invisíveis; melhorar suas condições tanto psicológicas quanto físicas, ao
parar e escutar o que eles têm a dizer e praticando atividades que lhes interessem e principalmente
mostrar para esses trabalhadores que eles tem um local de fala e que eles devem usá-lo, pois eles
tem esse direito.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
1- Contribuir com a política de apoio aos trabalhadores terceirizados da UFSC; 2- Identificar e
analisar as condições de vida e de trabalho dos terceirizados; 3- Contribuir com a formação
acadêmica e humana dos trabalhadores terceirizados e do CDS mediante estudos, participação em
aulas e seminários e publicações especializadas.

Atividade - SUBPROJETOS pesquisa ESCOLA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
840 01/02/2022 30/11/2022

Descrição/Justificativa:
A pesquisa matricial que se dedica às condições de vida e de estudos de escolares deverá realizar
atividades dos subprojetos do Grupo de forma a que estes reflitam aquilo que vem sendo estudado e
identificado na pesquisa; bem como, as próprias atividades dos subprojetos terão a possibilidade de
retroalimentar a pesquisa. Desse modo, oportunamente, o subgrupo de pesquisa (com
aproximadamente 6 estudantes e o tutor) deverá organizar atividades condizentes aos subprojetos
(Trilhas Com-Ciência; PET-12h30 e CINE-PET) de forma a dar consequência a essa proposta de
alimentação e retroalimentação de dados de pesquisa e decorrentes reflexões e socializações.

Objetivos:
Fomentar a pesquisa no Grupo; socializar conhecimentos com a comunidade acadêmica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Com atividades presenciais ou, a depender das condições sanitárias, de forma remota, serão
propostas atividades acadêmicas e experiências - práticas corporais - que coloquem o Grupo em
contato direto com a comunidade escolar e demais integrantes da comunidade acadêmica do CDS.
Será possível propor atividades externas envolvendo caminhadas em trilhas; jogos e seminários,
sendo algumas atividades previstas para ocorrerem na própria escola em que a pesquisa é
desenvolvida.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
1- Aperfeiçoamento da metodologia de pesquisa; 2- Aperfeiçoamento das relações interinstitucionais;
3- Socialização de conhecimentos com comunidade escolar e comunidade do CDS; 4- Estímulo às
práticas corporais na natureza com caráter crítico.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após cada atividade haverá uma reunião de avaliação em que serão discutidos e analisados os
principais aspectos da organização e de conteúdo a partir dos objetivos propostos.



Atividade - PESQUISA-AÇÃO (matricial) - Condições de vida
e de estudo de escolares (PESQUISA ESCOLA)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
2800 01/02/2022 30/11/2022

Descrição/Justificativa:
A Pesquisa-ação Condições de vida e de estudo de escolares é uma das duas pesquisas matriciais, o
que significa que ela alimenta as demais atividades do Grupo, ao mesmo tempo em que é
retroalimentada por elas. A proposta é colocar estudantes do Grupo em contato direto com escolas
públicas e comunidades em situação de vulnerabilidade, buscando-se, ao longo do tempo, relações
de confiança e intimidade (familiaridade acadêmica) com ambas. A pesquisa-ação tem relevância
social na medida em que lida diretamente com crianças em situação de vulnerabilidade social e
relevância acadêmica por buscar articular conhecimentos ligados às ciências sociais, saúde coletiva
e pedagogia com os conhecimentos próprios da área da EF escolar.

Objetivos:
1) Identificar e analisar as condições de vida que determinam as condições de aprendizado das
crianças; 2) Intervir na realidade escolar mediante os conteúdos da área; 3) Desenvolver a noção de
equilíbrio nos âmbitos individual e coletivo na Instituição escolar.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As ações ocorrerão por visitas de estudos às comunidades em que reside a maior parte das crianças
da instituição escolar, com subsequente intervenção - pesquisa-ação - na escola a partir de
conteúdos da área: jogos/brinquedos/brincadeiras; lutas; encenações pedagógicas; esportes; danças
e ginásticas. A partir de indicadores de privação severa propostos pela UNICEF (Indicadores de
Bristol) para a realidade de Moçambique, o Grupo buscará organizar suas intervenções pedagógicas
considerando-se eixos articuladores - privação severa de nutrição, água, saneamento, saúde, abrigo,
educação e informação. As intervenções pedagógicas serão organizadas em sequenciador em cinco
níveis com objetivos definidos em termos de aprendizados, tendo-se como ponto inicial e final a
noção de equilíbrio - orgânico, emocional e social.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Aperfeiçoamento da própria metodologia de investigação e da formação dos estudantes
universitários; contribuição à formação das crianças da escola e dos professores de EF da escola
envolvidos; socialização dos conhecimentos com a comunidade acadêmica do Centro de Desportos
da UFSC e demais Grupos PET.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A partir dos objetivos estabelecidos serão realizadas reuniões semanais de avaliação com vistas a
novos encaminhamentos; também serão propostas reuniões com os responsáveis pela Instituição
escolar, bem como seminários de socialização mediante os demais projetos do Grupo - Cine PET;
PET 12h30; Trilhas Com Ciência e PET Convida

Atividade - GRUPO DE ESTUDOS PAULO FREIRE

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1300 03/02/2022 30/11/2022



Descrição/Justificativa:
Estudos de obras selecionadas de Paulo Freire, com reuniões abertas à comunidade acadêmica a
cada quinze dias com leituras prévias e coordenação do Grupo.

Objetivos:
Estabelecer rotinas de estudos em comum e compreender a obra do patrono da Educação brasileira.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O Grupo seleciona uma obra e estabelece um cronograma com ampla divulgação nas redes sociais.
As reuniões terão duração aproximada de duas horas e serão conduzidas por nossas/os integrantes.
Eventualmente, por necessidade, poderá haver convidada/o externo com mais experiência na obra
em questão para incrementar os debates.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Aperfeiçoamento dos conhecimentos do Grupo; aprimoramento do Grupo para estudos coletivos;
disseminação de conhecimentos no âmbito acadêmico.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao longo e ao final do processo as/os próprias/os organizadores, em diálogo com participantes
externos, avaliam a realização das atividades visando imediatamento o aperfeiçoamento. As análises
serão feitas a partir das experimentações da metodologia que já foi testada em anos anteriores,
inclusive em 2021 com a obra Pedagogia do Oprimido.

Atividade - RECEPÇÃO AOS CALOUROS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 17/05/2022 17/05/2022

Descrição/Justificativa:
A cada semestre letivo o Grupo tem colaborado na qualificação da inserção de calouras/os junto ao
Centro de Desportos, apresentando o Grupo PET EF para ambos os cursos - Licenciatura e
Bacharelado. Assim, são previstas quatro atividades no próximo ano, duas com cada turma -
Licenciatura e Bacharelado - por semestre. Para os acadêmicos calouros isso tem significado
antecipação de alguns conhecimentos sobre o próprio Centro em que estudam, na medida em que o
PET EF tem realizado pesquisas a respeito. Outro aspecto positivo é que, já no segundo semestre, os
outrora calouros poderão inscrever-se para participar do processo seletivo de novos bolsistas do
Grupo.

Objetivos:
1- Apresentar o Grupo PET EF aos calouros do Centro de Desportos de ambos os cursos; 2- Discutir
questões importantes sobre o CDS para que os calouros tenham uma trajetória facilitada em sua
inserção no Centro de Desportos e na UFSC.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será realizado convite para os docentes responsáveis pelas turmas de calouros inserirem esta
atividade em sua programação. Em termos organizacionais, será proposta uma atividade
denominada "Festival do Equilíbrio", em que serão disponibilizados materiais de práticas corporais,
tais como - patinetes, skates, bolas de Pilates - para que os estudantes possam se desafiar em termos
de equilíbrio. Ao final será proposta uma reflexão a respeito da atividade realizada junto aos
participantes. Se as condições sanitárias não forem favoráveis devida à Covid-19, haverá alternativa



de realizá-la de forma remota, a exemplo do que vem ocorrendo (atividade via plataformas virtuais
com apresentações de participantes, jogos e realização de exercícios).

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Inserção dos calouros de EF de ambos os cursos nas atividades do Grupo PET EF; apresentação do
CDS.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final da atividade os próprios estudantes calouros farão avaliação verbal daquilo que acabaram
de experienciar.

Atividade - SELEÇÃO DE NOVAS/OS BOLSISTAS E
VOLUNTÁRIAS/OS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 08/06/2022 30/11/2022

Descrição/Justificativa:
Atividade realizada para preenchimento de vagas de bolsista e voluntários do Grupo em virtude de
conclusão de Curso, desistência de estudantes ou desligamentos.

Objetivos:
Incluir novos bolsistas e voluntários no Grupo PET EF.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será publicado edital cujo cronograma envolve: período de recepção da documentação; prova
escrita; entrevista coletiva; divulgação dos resultados e recepção e análise de recursos. Participa o
Tutor como presidente da Comissão de organização, sendo esta composta por dois a três estudantes
petianos. Na comissão de análise das candidaturas e provas participarão também dois membros
externos ao Grupo, com dois suplentes. A prova versará de um ou dois temas para serem dissertados
e as entrevistas ocorrerão de forma coletiva, com todos examinadores presentes e um ou dois grupos
de candidatos, a depender do número de inscritos. Observação: continuando a pandemia da
COVID-19 o processo seletivo será realizado de forma virtual, tendo em vista que as atividades
presenciais estariam suspensas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Aprovação de estudantes do curso de Educação Física para compor o Grupo PET, assim como
proporcionar experiência de formação para os bolsistas do PET que compõem a comissão do
processo seletivo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final das entrevistas, os candidatos expõem seus pontos de vista sobre o processo; após suas
saídas do recinto, nova exposição pelos examinadores convidados. Finalmente, após a inserção dos
selecionados, o Grupo deverá se reunir para discutir e analisar todo o processo, visando
aperfeiçoamento.



Atividade - SUBPROJETOS pesquisa Terceirizados

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
840 01/02/2022 30/11/2022

Descrição/Justificativa:
A pesquisa matricial que se dedica às condições de vida e trabalho de terceirizadas/os no CDS
deverá realizar atividades dos subprojetos do Grupo de forma a que estes reflitam aquilo que vem
sendo estudado e identificado na pesquisa; bem como, as próprias atividades dos subprojetos terão a
possibilidade de retroalimentar a pesquisa. Desse modo, oportunamente, o subgrupo de pesquisa
(com aproximadamente 6 estudantes e o tutor) deverá organizar atividades condizentes aos
subprojetos (Trilhas Com-Ciência; PET-12h30 e CINE-PET) de forma a dar consequência a essa
proposta de alimentação e retroalimentação de dados de pesquisa e decorrentes reflexões e
socializações.

Objetivos:
Fomentar a pesquisa no Grupo; socializar conhecimentos com a comunidade acadêmica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Com atividades presenciais ou, a depender das condições sanitárias, de forma remota, serão
propostas atividades acadêmicas e experiências - práticas corporais - que coloquem o Grupo em
contato direto com trabalhadoras/es terceirizadas/os e demais integrantes da comunidade
acadêmica do CDS. Será possível propor atividades externas envolvendo caminhadas em trilhas;
jogos e seminários.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
1- Aperfeiçoamento da metodologia de pesquisa; 2- Aperfeiçoamento das relações interinstitucionais;
3- Socialização de conhecimentos com trabalhadoras/es e comunidade do CDS; 4- Estímulo às
práticas corporais na natureza com caráter crítico.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após a atividade haverá uma reunião de avaliação em que serão discutidos e analisados os principais
aspectos da organização e de conteúdo a partir dos objetivos propostos.

Atividade - VOZES DO CDS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1000 01/02/2022 30/11/2022

Descrição/Justificativa:
Inspirando-se na atividade que o PET EF da UFPEL realiza e que fora conhecida por nosso Grupo
por ocasião de intercâmbio realizado com aquele Grupo em 2019 na UFSC, nossa proposta visa
possibilitar que membros da comunidade do CDS gravem um vídeo, de até vinte minutos, contando
sobre a própria trajetória pessoal e profissional, a partir de sugestões de eixos previamente
enviados. Tendo em vista que em 2021 a UFSC manteve atividades de ensino de forma remota, já
foram produzidos quatro vídeos de docentes do CDS que foram publicados nos canais do Grupo. A
depender do formato de ensino em 2022, a atividade poderá ser presencial e gravada para
socialização posterior.

Objetivos:



Permitir maior aproximação da comunidade acadêmica com o Grupo PET EF da UFSC; promover
reconhecimento das trajetórias pessoais e profissionais dos sujeitos que trabalham e estudam no
CDS; permitir relações de trocas entre todas/os integrantes da comunidade do CDS.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será enviado convite-consulta às pessoas que compõem a comunidade do CDS - docentes, discentes,
técnicos administrativos, trabalhadores terceirizados e outros(as) que sejam pertinentes. Será
organizado um cronograma com os interessados(as) em participar da atividade, prevendo
apresentação presencial (ou apresentação síncrona e assíncrona) com periodicidade e publicação
quinzenal. No caso de atividades gravadas, o Grupo enviará perguntas aos/às convidados/as,
cabendo a estes/as gravar um vídeo de resposta com até vinte minutos de duração, e o Grupo
cuidará da edição, publicação e divulgação do material.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Reconhecimento da trajetória pessoal e profissional da comunidade do CDS; maior aproximação de
membros da comunidade do Centro de Desportos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O próprio expositor será convidado a enviar uma análise de sua participação no evento, bem como, a
partir dos registros produzidos - preferencialmente em áudio e vídeo - o Grupo terá condições de
fazer análises quanto à aceitação da comunidade e qualidade do que fora realizado ao longo do ano,
evitando-se particularizações quanto ao desempenho dos colegas convidados.

Atividade - A IMPORTÂNCIA DA CULTURA COMO FORMA
DE RESISTÊNCIA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 10/08/2022 10/08/2022

Descrição/Justificativa:
A cultura ainda tem sido objeto de estudo secundário no contexto do PET Educação Física. A partir
da experiência com convidado palestrante em 2019 e tendo em vista que não realizamos esta
atividade planejada para 2020 e 2021 devido à Pandemia Covid-19, pretende-se recuperá-la em
2022, Desse modo, considera-se relevante sua realização, na medida em que uma primeira
aproximação ao tema da Cultura Popular no evento de celebração da obra de Paulo Freire
organizado pelo PET EF deixou um legado importante a ser continuado neste momento.

Objetivos:
Apresentar a cultura como elemento de resistência social de comunidades que vivenciam situações
de opressão em Florianópolis, SC.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Como tema geral denominado A importância da Cultura como forma de resistência, a ideia é
convidar um palestrante para desenvolvê-lo a partir de suas experiências com a comunidade da
Barra da Lagoa, Florianópolis, especificamente a partir do trabalho realizado com o Boi-de-Mamão.
Será organizada uma mesa de trabalhos com exposição e posterior diálogo com o público presente.
Idealmente, esta atividade deverá ocorrer no interior da celebração de um evento maior, o da
Celebração dos 25 anos do Grupo PET EF.



Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Contribuição na formação humana, acadêmica e profissional dos participantes; incorporação de
conhecimentos nas pesquisas do PET Educação Física.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os participantes da atividade serão convidados a verbalizar sobre a avaliação do que fora proposto,
sendo as informações posteriormente sistematizadas e analisadas em reunião do Grupo.

Atividade - CELEBRAÇÃO 25 ANOS DO PET EDUCAÇÃO
FÍSICA UFSC

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
390 10/10/2022 14/10/2022

Descrição/Justificativa:
Em agosto de 2020 o PET Educação Física completou 25 anos de existência. Pretende-se realizar
como forma de celebração um grande evento do Grupo que envolva um dia da programação da
Semana Paulo Freire em colaboração com outras instituições da UFSC - destacadamente o Núcleo
Vitral Latino Americano de Educação Física, Esportes e Saúde do CDS/UFSC. Quais os resultados
que se espera da atividade? Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o
Curso, para a Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações,
etc: Celebrar os vinte e cinco anos de existência do Grupo e resgatar sua memória.

Objetivos:
Celebrar os vinte e cinco anos de existência do Grupo; recuperar a memória e a importância do
Programa de Educação Tutorial no CDS/UFSC.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Mediante a realização de um evento específico durante a programação de um outro evento na UFSC,
pretende-se organizar a recuperação do histórico de criação e desenvolvimento de atividades do
Grupo ao longo dos seus 25 anos. Pretende-se chamar todas/os os ex-integrantes, sejam tutores,
bolsistas e voluntárias/os, bem como autoridades e pessoas que contribuíram com sua existência e
aprimoramento até o momento presente. Poderão ser gravados vídeos com depoimentos e
disponibilizados materiais do acervo para reconstituição dos principais destaques do Grupo, sendo
prevista a realização do evento de forma presencial e/ou remota a depender das condições sanitárias
na oportunidade.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Estabelecer um marco da história e relevância do Programa de Educação Tutorial no Centro de
Desportos da UFSC

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Avaliação a partir do cumprimento dos principais objetivos do Evento em reunião do Grupo,
subsidiada pelo registro das considerações dos participantes, dos organizadores e também dos
convidados.


