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O legislaPET

Este projeto visa a apresentação e discussão a respeito de Leis, Portarias, Editais, 
Termos, Manuais, além de todo e qualquer documento que seja relacionado ao 
Programa de Educação Tutorial (PET).

Ele consiste em apresentações, que ocorrerão durante os encontros mensais dos 
grupos PET da Universidade Federal de Santa Maria – interPET. Estas serão 
realizadas de acordo com o interesse do grupo responsável pela organização do 
encontro, aliado a assuntos polêmicos que estejam sendo discutidos no âmbito do 
PET em nível nacional.

Existe a intenção da publicação dos slides que serão utilizados nestas 
apresentações, no site do interPET UFSM, para que grupos PET de outras 
localidades possam utilizá-las como referência para discussões e debates.
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1ª Apresentação:

Esta primeira apresentação no legislaPET tem o intuito de relatar quais são os 
principais documentos que regem o Programa de Educação Tutorial (PET), assim 
como introduzir os tópicos que são abordados dentro de cada um.
 
Com isso, pretende-se criar a curiosidade necessária para que os petianos 
procurem maiores informações sobre esses documentos e tragam propostas de 
discussões específicas, buscando sempre estar ciente da realidade nacional, na 
qual o PET está inserido.
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Lei n° 11.180

Criada em 23 de Setembro de 2005.

Foi criada para instituir o Programa de Educação Tutorial (PET), que 
anteriormente era o Programa Especial de Treinamento (PET).

Esta Lei trata sobre os seguintes assuntos:
● Trata da questão do tutor do grupo receber o valor equivalente a uma bolsa de 

IC por aluno do PET semestralmente, que deverá ser aplicado integralmente 
no custeio de atividades do próprio grupo;

● Informa que assuntos mais detalhados serão definidos em Regulamento;
● Critérios a serem observados em seleções de bolsistas e de tutores;
● Transparência e publicidade por pate das IES quanto aos assuntos do PET;
● Valores das bolsas de tutores;
● Titulações dos tutores;
● Valores das bolsas dos bolsistas;
● Tempo mínimo para atualização dos valores das bolsas (reajustes);
● Reajustes deverão acontecer mediante ato do Poder Executivo;
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Portaria n° 3.385

Criada em 29 de Setembro de 2005.

Foi criada para dispor com maiores detalhes os assuntos tratados na Lei n°11.180.

Esta Portaria trata sobre os seguintes assuntos:
● Dispõe sobre o Programa de Educação Tutorial (PET).
● O que é o PET;
● Quais são os objetivos de um grupo PET;
● Trata sobre a criação de grupos PET e da seleção de novos grupos (áreas 

prioritárias);
● Como será organizado administrativamente os grupos PET (Conselho Superior, 

CLAs e Comissão de Avaliação);
● Como serão compostos estes entes administrativos e quais são as atribuições 

de cada integrante;
● Como funciona no início um grupo PET;
● Como funciona a primeira expansão;
● Quais os procedimentos para expandir um grupo PET (no máximo 12 bolsistas);
● Participação da Coordenação dos cursos no planejamento de atividades do 

grupo;
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Portaria n° 3.385 (cont.)
● Requisitos para tutoria;
● Atribuições dos tutores;
● Valores de bolsas para os tutores;
● Requisitos para se tornar um bolsista;
● Período mínimo para divulgação do processo de seleção;
● Atribuições dos bolsistas;
● Trata sobre o certificado do PET e quem deverá emiti-lo;
● Desligamento de bolsistas;
● Número máximo de alunos não-bolsistas em um grupo;
● Como se tornar um não-bolsista;
● Certificado para não-bolsistas;
● Prioridade para não-bolsistas na próxima seleção;
● Quem receberá do MEC o dinheiro das bolsas;
● Prestação de contas da IES;
● Objetivos da Avaliação dos grupos e dos tutores;
● Periodicidade da avaliação;
● Como funcionará a avaliação dos grupos e dos tutores;
● Extinção de um grupo PET;
● Questão se a IES poderá propor outro grupo no lugar do que foi extinto;
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Regimento da CENAPET

Criada em 21 de Julho de 2006.

É um documento que contém o conjunto de normas que regem a Comissão 
Executiva Nacional do PET (CENAPET).

Neste regimento, os seguintes tópicos são abordados:
● Finalidades;
● Atribuições;
● Objetivos;
● Direitos e deveres dos membros;
● Trata sobre as instâncias deliberativas, tais como:

● Divisão hierárquica e competências da Diretoria, do Conselho e da Assembléia 
Geral;

● Eleições para diretoria e conselho;
● Trata dos encontros regionais, nacional e SBPC;
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Portaria n° 1.632

Criada em 25 de Setembro de 2006.

Esta portaria foi criada apenas para alterar o parágrafo 2 do artigo 12° da Portaria n° 
3.385, que relata sobre a renovação da bolsa da tutoria a cada três anos. 
Provavelmente este item entrou em vigor somente nesta data.
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Manual de Orientações Básicas do PET

Criado em Dezembro de 2006.

Esta versão do Manual de Orientações Básicas do PET reorganiza as informações 
presentes no Manual de Orientações Básicas de 2002 criado pela SESu/MEC de 
acordo com as normas instituídas pela Lei 11.180 e pela Portaria 3.385, citadas 
anteriormente.

O Manual objetiva orientar o funcionamento do Programa de Educação Tutorial 
(PET) e garantir sua uniformidade a nível nacional.
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Portaria n° 1.046

Criada em 07 de Novembro de 2007.

Foi criada única e exclusivamente para tratar sobre o aumento das bolsas dos 
tutores.
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Termo de Compromisso do Bolsista

Criado em setembro de 2005.

Documento que é assinado pelo bolsista, representando conformidade e proposta 
de cumprimento das especificações existentes na Lei n° 11.180 e na Portaria n° 
3.385.
Este também reitera algumas das atribuições de um bolsista do Programa de 
Educação Tutorial (PET).
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Termo de Compromisso do Tutor

Criado em setembro de 2005.

Documento que é assinado pelo tutor, representando conformidade e proposta de 
cumprimento das especificações existentes na Lei n° 11.180 e na Portaria n° 3.385.
Este também reitera algumas das atribuições de um tutor do Programa de 
Educação Tutorial (PET).
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Onde Encontrar?

Lei n° 11.180
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/lei1118023092005.pdf

Portaria n° 3.385
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/portaria3385_2005.pdf

Regimento CENAPET
http://pet.icmc.usp.br/cenapet/arquivos/downloads/regimento.pdf

Portaria n° 1.632
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/portaria_mec_1632_2006.pdf

Manual de Orientações Básicas 
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_manual_basico.pdf

Portaria n° 1.046 
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_portaria_1046_2007_aumento_bolsa_tutor.pdf

Termo Compromisso Bolsista
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/tc-bolsista.pdf

Termo Compromisso Tutor 
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/tc_professor_tutor.pdf

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/lei1118023092005.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/portaria3385_2005.pdf
http://pet.icmc.usp.br/cenapet/arquivos/downloads/regimento.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/portaria_mec_1632_2006.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_manual_basico.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_portaria_1046_2007_aumento_bolsa_tutor.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/tc-bolsista.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/tc_professor_tutor.pdf
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Tópicos Polêmicos Atualmente

Seguem abaixo algumas sugestões para discussões sobre itens que poderão ser 
alterados/adicionados aos documentos que regem o Programa de Educação 
Tutorial (PET):

● Mobilidade Acadêmica;
● Seleção de Bolsistas, Tutores e Não-Bolsistas;
● Reajustes de Bolsas;
● Avaliação (Metodologia, Quem? Quando? Onde?);
● Expansão dos grupos PET (2007 a 2013).



  

Obrigado e até a próxima!


