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No dia trinta de abril de 2012, às treze horas e quarenta e cinco minutos, iniciou-se a 

Assembleia Geral do XV Encontro dos grupos PET da região sul - XV SulPET, realizada no 

Ginásio Municipal de Esportes Valdir Pinheiro em Maringá - PR, com a presença dos 

participantes do evento. A Assembleia foi presidida pelo professor tutor do PET-Agronomia 

da Universidade Estadual de Maringá, Dr. Antônio Carlos Andrade Gonçalves, tendo como 

presidente substituto o professor tutor do PET–Engenharia Elétrica da Universidade do 

Estado de Santa Catarina, Dr. André Bittencourt Leal. A Assembleia foi relatada pelo 

acadêmico petiano Leandro de Freitas Mendonça, do PET-Agronomia. Dando início às 

atividades ocorreu a leitura e aprovação do Regimento geral da Assembleia. Em seguida, 

foi apresentada a pauta da Assembleia, que após aprovação ficou assim definida: (A) 

Apresentação das candidaturas para o XVI SulPET; (B) Apresentação de moções; (C) 

Apresentação de informes sobre as reuniões de tutores e CLAs; (D) Análise dos 

encaminhamentos do Encontro de petianos e egressos, em bloco; (E) Manifestação do 

Presidente da CENAPET Álvaro Ayala Filho; (F) Análise dos encaminhamentos dos GTs, 

em bloco, para cada GT; e, (G) Eleição dos representantes da região sul no Conselho da 

CENAPET; (H) Apresentação de vídeo referente ao evento atual; (I) Encerramento do XV 

SulPET, com a leitura e aprovação da ata. (A) A Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG) apresentou sua candidatura com a apresentação de um vídeo. A plenária aprovou 

a candidatura por unanimidade. (B) A tutora Vera Lucia do PET – Geografia da UDESC 

realizou a leitura da moção redigida na reunião do CLA referente a encaminhamento a 

SESu. A mesma foi aprovada por unanimidade e será encaminhada. O Presidente da 

CENAPET, Álvaro Ayala Filho, realizou a leitura da moção elaborada na reunião de tutores 

referente a incorporar, no mínimo, as deliberações da comunidade dos grupos PET 

definidas na assembleia final do XVI Encontro Nacional dos Grupos PET, ENAPET. A 

moção foi aprovada por contraste com oito abstenções. (C) No encontro de tutores discutiu-

se sobre quais serão os desafios e as perspectivas dos grupos PET pós-portaria n° 976, 

buscando identificar os pontos fortes, fracos, as oportunidades e as ameaças do Programa 

de Educação Tutorial. O encontro do CLA teve como destaques o formato atual do CLA, 

segundo as adequações regidas pela portaria n° 976, e o levantamento dos pontos 

positivos e negativos da atuação do CLA nas IES. O presidente da mesa informou que as 

reuniões do CLA e de tutores não geraram encaminhamentos, mas sim, documentos que 

vão auxiliar os tutores no posicionamento quanto aos encaminhamentos das demais 



   
reuniões. (D) No encontro de petianos e egressos se buscou identificar os pontos 

fortes, fracos, as ameaças e as oportunidades dos grupos PET pós-portaria n° 976. 

O encaminhamento 1 - Inserção no MOB sobre a ida de petianos (alunos e tutores) 

a pelo menos um evento do PET (encontros nacionais, regionais, estaduais e por 

áreas). Caso não tenha ido, justificar no relatório final do ano do evento – foi 

aprovado por contraste. O encaminhamento 2 - Visando a interlocução entre 

eventos regional, estadual e nacional, propõe-se a criação de um regulamento para 

que as atas dos encontros anteriores façam parte de alguma forma do evento 

seguinte – foi aprovado por unanimidade. O encaminhamento 3 - Manual mais 

detalhado e específico de orientações acerca de como fazer uso da verba de 

custeio, evitando a perda de recursos não utilizados corretamente. Melhor preparo 

dos funcionários que atuam na interface PET- MEC – foi aprovado por unanimidade. 

O encaminhamento 4 - Criação de uma comissão com integrantes dos eventos 

regionais para elaborar os GTs do ENAPET – foi aprovado por unanimidade. O 

encaminhamento 5 - Maior frequência dos encontros (reuniões como 

UNIPET/INTERPET) entre petianos. As trocas são necessárias e devem ser 

promovidas nas IES – foi aprovado por unanimidade. (E) Manifestação do 

Presidente da CENAPET Álvaro Ayala Filho. Foram apresentados os resultados da 

reunião realizada no dia 27 de abril de 2012, em Brasília. Os destaques são a 

avaliação do XVI ENAPET em Goiânia e a apresentação dos encaminhamentos 

aprovados no evento à SESu. A mesma diz que não irá mudar a Portaria, apenas 

aceita alterações do MOB. No portal na CENAPET haverá, na próxima semana, 

uma proposta de nova Portaria seguindo os encaminhamentos aprovados no XVI 

ENAPET, em Goiânia. Existe a necessidade de representantes da região sul para o 

conselho da CENAPET. (F) Análise dos encaminhamentos dos GT’s, em bloco, para 

cada GT. (F.1) O grupo de trabalho um, intitulado “INTERFACE LOCAL/ 

REGIONAL/ NACIONAL, ENCAMINHAMENTOS A SESU E FEEDBACK AOS 

GRUPOS, IES E CENAPET” procurou discutir propostas que proporcionem o 

feedback dos encaminhamentos gerados nos eventos dos grupos PET em nível 

local, regional e nacional. O encaminhamento 1 - Agilidade na transição dos PETs 

que ainda utilizam a plataforma SigPROJ para a SigPET e incorporar ao SigPET os 

recursos relativos ao envio de relatórios e planejamento, atualmente gerenciados 

por meio do SigPROJ para contemplar as necessidades do Programa em uma única 

plataforma – foi aprovado por unanimidade. O encaminhamento 2 - A comissão 

organizadora dos eventos regionais deverá, obrigatoriamente, criar um espaço 

como: GT, GD ou comissão executiva, para garantir que os resultados dos 

encaminhamentos de seus eventos anteriores sejam levados ao ENAPET. Após o 

ENAPET a comissão organizadora do SulPET anterior  repassará para o próximo 

SulPET o feedback dos encaminhamentos – foi aprovado por unanimidade. O 

encaminhamento 3 - Considerando o estatuto vigente, o Conselho da CENAPET, 



   
com a representação de conselheiros regionais, deve acompanhar o progresso dos 

encaminhamentos realizados nos eventos do PET e o retorno aos grupos quanto às 

deliberações. O GT encaminha que a assembleia consulte a CENAPET a cerca da 

sua efetividade no acompanhamento destes encaminhamentos – foi aprovado por 

unanimidade. O encaminhamento 4 - Indicação de tutor no Conselho da CENAPET, 

garantindo a representatividade da Região Sul – foi aprovado por unanimidade. O 

encaminhamento 5 - Notificações por e-mail aos grupos cadastrados no portal da 

CENAPET quando as informações do site forem atualizadas, com os seus 

respectivos temas e link para acesso, a criação de um fórum para esclarecimentos 

dos grupos quanto aos temas atualizados. Ficará a cargo dos InterPETs avisar e 

incentivar os grupos quanto à realização deste cadastro no portal CENAPET e 

acompanhamento do mesmo – foi aprovado por unanimidade. (F.2) O grupo de 

trabalho dois, intitulado “PORTARIAS/ MANUAL DE ORIENTAÇÕES BÁSICAS/ 

RELATÓRIO E PLANEJAMENTO” buscou promover reflexões e debates acerca da 

estrutura do Programa de Educação Tutorial, considerando o momento de transição 

da Portaria n. 976. O encaminhamento 1 - A comunidade petiana deve reescrever o 

MOB, para tanto, indica-se que os encontros regionais iniciem os estudos para a 

reformulação do MOB propiciando reflexões futuras e a aprovação em âmbito 

nacional, preservando a especificidade de trabalho de cada grupo PET – foi 

aprovado por unanimidade. O encaminhamento 2.1 - Rever os formulários de 

planejamento e relatório para que os mesmos não segmentem as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, evitando assim, a descaracterização da 

indissociabilidade da tríade – foi aprovado por unanimidade. O encaminhamento 2.2 

- Elaboração de um manual pelo conselho superior com as orientações necessárias 

para preenchimento dos documentos – foi aprovado por unanimidade. O 

encaminhamento 3.1 - Realizar a avaliação dos grupos com, no mínimo, dois tutores 

avaliadores ad hoc, que tenham acesso ao planejamento do grupo avaliado e, 

posteriormente, avalie o relatório final das atividades. Orienta-se que os avaliadores 

sejam da mesma área de conhecimento do PET avaliado ou áreas afins (avaliação 

específica) – foi aprovado por contraste. O encaminhamento 3.2 - Envolvimento do 

CLA nas avaliações dos planejamentos e relatórios, uma vez que os mesmos 

possuem conhecimento da dinâmica de trabalho de cada grupo. E, após a 

avaliação, enviar para a comissão de avaliação – foi aprovado por unanimidade. O 

encaminhamento 4.1 - Estabelecimento de datas para entrega de planejamento e 

relatório e regularidade nos prazos de divulgação do resultado de avaliação dos 

mesmos – foi aprovado por contraste. O encaminhamento 4.2 - Disponibilizar os 

modelos de relatório e planejamento com 1 (um) ano de antecedência, bem como 

centralizar todas as informações no site do SigPET – foi aprovado por unanimidade. 

O encaminhamento 5.1 - A bolsa de tutoria terá duração de três anos sendo a 

mesma renovável por iguais períodos, mediante a avaliação – foi aprovado por 



   
unanimidade. O encaminhamento 5.2 - Retornar a avaliação secreta da tutoria pelos 

petianos – foi aprovado por cento e trinta e quatro votos favoráveis, cento e seis 

votos contrários e vinte e sete abstenções. O encaminhamento 5.3 - Retornar com a 

função de avaliação do CLA – foi suprimido por contraste, devido a haver o mesmo 

encaminhamento no GT 5. O encaminhamento 5.4 - Abertura de um novo processo 

seletivo de tutor após 6 (seis) anos de tutoria com a possibilidade de participação de 

novos candidatos, assim como do tutor vigente – foi suprimido por contraste. (F.3) O 

grupo de trabalho três, intitulado “TAXA DE CUSTEIO/PETIANOS/TUTORES” tratou 

sobre o custeio recebido pelos grupos PET, além de questões sobre a participação 

de petinos e tutores nos eventos. O encaminhamento 1 - Produzir uma carta a SESu 

e CAPES solicitando: Esclarecimentos sobre o motivo pelo qual alguns grupos não 

receberam verba de custeio; regularidade do envio das verbas de custeio; 

flexibilização do uso das verbas a partir das atividades e especificidades de cada 

grupo PET, tendo uma justificativa de cada uso – foi suprimido por contraste. O 

encaminhamento 2 - Ter representantes da CAPES ou da SESu em todos os 

encontros regionais – foi aprovado por unanimidade. O encaminhamento 3 - 

Possibilitar a utilização da taxa de custeio para compra de material permanente – foi 

aprovado por unanimidade. O encaminhamento 4 - Cumprimento do calendário para 

repasse das taxas de custeio e divulgação dos valores a serem recebidos – foi 

aprovado por unanimidade. O encaminhamento 5 - Incluir no projeto do triênio, o 

estabelecimento de uma porcentagem para cada rubrica (custeio e material 

permanente), o orçamento para as atividades do grupo e prestar conta dos recursos 

utilizados, conforme planejamento, permitindo novo ajuste caso necessário, desde 

que aprovado pelo CLA – foi aprovado por unanimidade. O encaminhamento 6 - 

Criar um Manual de Prestação de Contas específico para o PET – foi aprovado por 

unanimidade. O encaminhamento 7 - Comprometimento com a data limite para 

pagamento das bolsas de petianos e justificar caso haja atrasos. Tratar de forma 

isonômica todos os programas do governo quanto ao valor da bolsa, relacionando o 

mesmo número de horas dedicadas ao programa – foi aprovado com cento e nove 

votos favoráveis, vinte e quatro contrários e oito abstenções. O encaminhamento 8 - 

Criação de novos grupos atrelada ao limite orçamentário – foi aprovado por 

unanimidade. O encaminhamento 9 - Solicitação ao MEC que resolva o mecanismo 

de financiamento do Programa que contemple as atividades realizadas pelos grupos 

PET – foi aprovando por unanimidade. O encaminhamento 10 - Deverá ser 

realizado uma reunião da comissão organizadora para o fechamento dos 

acontecimentos do evento (elaboração da carta, abaixo assinado etc). A comissão 

organizadora deverá formar uma lista de e-mails dos tutores – foi aprovado por 

unanimidade. O encaminhamento 11 - Estabelecer no Manual de orientações 

básicas o dever do tutor a participação de pelo menos um encontro regional ou 

nacional por ano, sendo este um dos critérios de avaliação do mesmo – foi 



   
suprimido por unanimidade por estar contemplado em outro encaminhamento. O 

encaminhamento 12.1 - A avaliação do tutor deverá ser individual (opcional) e 

coletiva (obrigatório), sendo que esta deverá ser enviada pelos petianos diretamente 

ao MEC, por meio de uma aba criada para a avaliação coletiva do tutor no portal 

SigPET. Após o envio da mesma, o tutor terá acesso à avaliação coletiva – foi 

aprovado por unanimidade. O encaminhamento 12.2 - O grupo fará a avaliação 

separada do tutor e encaminhará para o CLA sem a identificação - foi suprimido por 

unanimidade por estar contemplado em outro encaminhamento. (F.4) O grupo de 

trabalho quatro, intitulado “GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO” discutiu sobre a 

difusão das atividades dos grupos PET, buscando criar vínculos internos e externos 

contribuindo para a formação do individuo, para o ensino de graduação e para a 

abrangência e visibilidade dos grupos dentro e fora das IES. Todos os 

encaminhamentos desse GT foram aprovados em bloco com uma abstenção. 

Encaminhamento 1 – Inclusão, no planejamento anual do grupo PET, de atividades 

realizadas por meio de parceria entre petianos e não petianos. Tais atividades 

devem estar fundamentadas no projeto político pedagógico, do curso de graduação. 

Encaminhamento 2 - Divulgação e abertura das atividades nas modalidades de 

participantes e colaboradores do PET aos demais estudantes da graduação e 

comunidade externa, bem como aos grupos PET por meio da criação de um "banco 

de informações" (físico e/ou virtual) que dê acesso aos resultados das atividades 

dos grupos (trabalhos apresentados em eventos, discussões, relatórios e etc) em 

suas diversas instâncias (eventos locais, regionais e o nacional). Encaminhamento 3 

- Promoção de ações que envolvam os coordenadores dos cursos de graduação e 

demais instâncias da IES no desenvolvimento de atividades do PET para 

elaboração de projetos, por meio de apoio formal atendendo as requisições de cada 

grupo. Encaminhamento 4 - Representação ativa do PET com assento no colegiado, 

para contribuir na implementação de novas práticas no processo de ensino-

aprendizagem, tendo em vista a construção de um espaço de divulgação da 

metodologia de trabalho do PET, melhorando assim a atuação do PET como 

colaborador e articulador das propostas curriculares e dos projetos políticos 

pedagógicos do curso. Encaminhamento 5 - Indicações de diretrizes metodológicas 

à formação holística do petiano mediante a prática indissociável da tríade ensino, 

pesquisa e extensão em atividades conjuntas do PET com a graduação, permitindo 

a avaliação dessas. Encaminhamento 6.1 - Aproximação do PET aos grupos de 

pesquisa vinculados a pós-graduação, além da inclusão do status de participação 

do PET na autoria da produção intelectual do grupo de pesquisa. Encaminhamento 

6.2 - Enviar uma solicitação ao CNPq para que seja incluído no currículo Lattes a 

condição de integrante PET. Encaminhamento 6.3 - Recomendação aos CLAs que 

solicitem aos programas de pós-graduação o reconhecimento de integrante do PET 

nos critérios de seleção para o ingresso no PPG. Encaminhamento 6.4 - 



   
Equivalência de pontuação dos certificados dos PETs frente aos de Iniciação 

Científica (IC) nos processos seletivos de pós-graduação em todos os cursos. 

Encaminhamento 7 - Conceber a educação de forma unitária (sem separação do 

trabalho teórico e prático), discutindo currículos e encaminhamentos/metodologias 

nos processos de ensino e aprendizagem, buscando a atuação do Grupo PET no 

processo pedagógico dos cursos aos que estão vinculados, junto à coordenação e 

aos demais envolvidos na elaboração desses. E por fim, o encaminhamento 8 – 

Inserir no cronograma de atividades do curso de graduação aquelas pertinentes ao 

PET. (F.5) O grupo de trabalho cinco, intitulado “AVALIAÇÃO, CLA E CENAPET” 

promoveu discussões sobre o sistema de avaliação dos grupos PET, composição e 

atribuições do CLA e requisições à CENAPET. Todos os encaminhamentos desse 

GT foram aprovados por unanimidade em bloco. Encaminhamento 1 - Alteração da 

composição da Comissão de Avaliação para que a representatividade do PET seja 

assegurada de maneira mais expressiva, incluindo membros eleitos pela 

comunidade petiana e facilitando a avaliação dos grupos. Encaminhamento 2 - 

Inclusão entre as atribuições da Comissão de Avaliação a função de Comitê 

Assessor, devendo esta discutir as políticas de avaliação, ampliação e consolidação 

do PET como elemento difusor da educação tutorial na graduação. 

Encaminhamento 3 - O Conselho Superior deve ouvir a Comissão de Avaliação para 

definir as políticas de ampliação e consolidação do PET, considerando o caráter de 

comitê assessor dessa comissão. Encaminhamento 4 - Realização de um Seminário 

Nacional de Avaliação, sob organização da SESu/MEC com objetivo de sistematizar 

diretrizes para os processos de avaliação realizados pelos CLAs. Essas diretrizes 

devem definir instrumentos e critérios mínimos de avaliação para orientar o trabalho 

do CLA junto aos grupos PET. Encaminhamento 5 - Aumento da representatividade 

de tutores e petianos na composição do CLA, com, no mínimo, dois terços desse 

comitê, de forma a viabilizar a descentralização da avaliação. Voltar ao processo de 

escolha desses representantes (2/3) que era feito pelos seus pares (e não 

designados pela pró-reitoria de ensino, como sugere a portaria 976). Flexibilizar a 

composição de 1/3 do CLA com a presença de membros das pró-reitorias de 

ensino, pesquisa e extensão, respeitando a necessidade da presença das três áreas 

para integralizar um grupo interessado no Programa. Cada membro do CLA deve 

possuir um suplente. Encaminhamento 6 - Retomada da antiga nomenclatura e 

função do Comitê Local de Acompanhamento (CLA) para Comitê Local de 

Acompanhamento e Avaliação (CLAA). Encaminhamento 7 - O MEC realizará a 

avaliação da atividade do CLA de cada instituição, valendo-se de consultores 

externos (tutores ou ex-tutores com experiência), credenciados pela Comissão 

Nacional de Avaliação, que fará visita e avaliação anual das atividades do CLA, com 

os custos financiados pela IES. Encaminhamento 8 - Aperfeiçoamento das diretrizes 

e normativas de funcionamento dos CLAs, pela Comissão Nacional de Avaliação. 



   
Encaminhamento 9 – Elaboração, pelo CLA, de um planejamento anual de suas 

atividades, respondendo às necessidades de cada instituição e incluindo um 

cronograma anual de visitas do CLA aos grupos da IES. Encaminhamento 10 - 

Inclusão e valorização das atividades pertinentes ao programa PET, no contexto 

acadêmico (Lattes, progressão docente, atividade acadêmica complementar). (G) 

Existe a necessidade de serem eleitos por esta plenária representantes da região 

sul para o conselho da CENAPET. Houve apenas a inscrição da tutora Vera Lúcia, 

do PET–Geografia da UDESC, a qual foi eleita por aclamação. Para a vaga de 

representação discente candidataram-se o petiano Kledson Alves do PET–

Engenharia Elétrica da UDESC e a petiana Gabriela Machado Terra do PET-

Odontologia da UEM. A petiana Gabriela Machado Terra foi eleita por contraste. (H) 

Após o fim dos trabalhos, procedeu-se ao encerramento do evento com a 

apresentação de um vídeo elaborado com imagens do mesmo. (I) Devido ao horário 

e a necessidade desocupar o local da assembleia, a ata foi pré-aprovada sem a 

leitura de sua redação final, dando validade à mesma no XVII EnaPET. A 

Assembleia teve seu fim às dezenove horas e dez minutos e nós, Cleyton da Silva 

Domingos, Jéssika Angelotti e Leandro de Freitas Mendonça lavramos a presente 

ata.  


