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O Programa de Educação Tutorial (PET) – “Materiais e Inovação Tecnológica”, do 
curso de Engenharia Mecânica da UFSJ,  tutoreado pelo prof. Antonio Sabariz e  
fundado em dezembro de 2010, é um programa de excelência do MEC coordenado 
pela SESu e financiado pelo FNDE, que reúne os melhores alunos do curso para 
realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando a impactar 
positivamente o meio acadêmico e a sociedade. 
 
I. Dos Princípios 
 
Art     São Princípios do PET: 
 

I. Eficácia; 
II. Proatividade; 
III. Criatividade e Inovação; 
IV.  Ética 
V. Responsabilidade social e ambiental; 
VI.  Empreendedorismo 
VII. Crença no conhecimento como ferramenta transformadora; 
VIII. Profissionalismo 
IX.   Democracia. 
 

 
II. Dos Procedimentos 

 
Art 2˚Procedimentos práticos: planejar, organizar, executar e controlar, sempre 
pautando pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
 
Art.3˚É autorizado a definição de objetivos específicos, seus respectivos prazos e a 
cobrança de resultados pelas Comissões, ficando as divisões responsáveis pela 
operacionalização e execução dos detalhes.  
 
Art.4˚Deve haver a participação coletiva na definição de objetivos gerais e de 
interesse de todo o grupo, como também no que diz respeito à relação do PET com 
a universidade e a sociedade.  
 
Art.5˚ Planos de ações serão realizados para definições coletivas. 
 
Parágrafo único: Nos Planos de ações, poderão ser efetuadas mudanças de 
atribuições, do organograma, de foco e conduta, respeitando os princípios do 
estatuto. Os planos de ações devem ser aprovados pela maioria simples dos 
presentes em reunião geral. 
 
Art.6˚ O desempenho da equipe deve passar por constante monitoramento, nos 
seguintes quesitos: 
 



I. Relacionamento dos integrantes com as comissões. 
II. Relacionamento entre comissões. 
III. Relacionamento entre os integrantes. 
IV. Organização da estrutura física. 
V. Formação e capacitação intelectual dos petianos. 
VI. Análise dos resultados obtidos em anos anteriores. 
VII.  Estrutura organizacional. 
X.  Gestão de projetos.  
XI. Influência da gestão de projetos e da estrutura organizacional nos resultados. 

 
Art.7˚ Serão realizadas avaliações coletivas  para acompanhar o desenvolvimento 
individual e grupal do PET. 
 
Art.8˚ Deverá ser fixado um horário para a reunião semanal, com duração máxima 
predefinida, para definição dos projetos e atribuições.  Mais reuniões semanais ou 
reuniões  com duração maior poderão ocorrer extraordinariamente, a depender do 
parecer das comissões, prazos, etc. 
 
Art 9˚ Todas as reuniões deverão ser marcadas com a pauta da reunião 
previamente escrita e divulgada, para possibilitar que todos os integrantes saibam, a 
priori, sobre o que será tratado na reunião e já estejam em condições de formular 
ideias. Poderão ser estabelecidos prazos para a abordagem dos temas, seguindo a 
ordem de importância ou de urgência das decisões.  
 
Art.10 Todas as reuniões devem ser registradas formalmente por atas, sendo de 
responsabilidade da Comissão de Informação a escritura das atas e a organização 
do livro de atas, bem como a delegação dessas tarefas no caso de impossibilidade 
do comparecimento dos membros dessa comissão na reunião. 
 
Art.11 As faltas devem ser justificadas com antecedência. 
 
 
III. Do Comportamento dos integrantes 
 
Art.12 Os integrantes deverão se comportar de maneira cordial e respeitosa, em 
qualquer situação. 

 
Art.13 O grupo deverá perceber quando algum integrante se encontre 
emocionalmente e fisicamente em dificuldade e o acolherá de maneira generosa. 
 
Art.14 Da representatividade (do representante do PET) deverão ser esperadas 
acessibilidade, liderança, estratégia, assertividade e capacidade de responder pelo 
grupo. 
 
Art.15 Do comportamento dos líderes de comissões: organizados, focados, 
comprometidos e atenciosos. 
 
  IV. Da Influência dos integrantes nas decisões 

 
Art.18 A equipe terá como regimes a democracia e autogestão. 



 
Art.19 Cada integrante é responsável e autônomo dentro das atribuições a ele 
conferidas e, portanto, decidirá sobre seu bloco de atribuições, obviamente aberto a 
sugestões, críticas e inferências. 
 
Art.20 Deve haver participatividade dos integrantes nas decisões da equipe e 
qualquer opinião tem o direito de ser ouvida. 
 
V. Das Atribuições 
 

Art.21 O grupo PET é dividido nas seguintes comissões:  Projetos, Informação, 
Divulgação, Financeira e Infraestrutura, que vão sendo periodicamente renovadas 
através de eleição simples. 
 
Art.22 Não há hierarquia no PET entre representatividade e comissões. 
 
Art.23 Ao assumir um bloco de atribuições, torna o membro automaticamente 
responsável da execução, conforme planejado e no prazo estipulado. 
  
Art.24 Os integrantes devem ter a consciência de que durante as atividades de 
finais de semana, feriados, e períodos de férias poderão ser requisitados, quando 
for necessário. 
 
Art. 25 São atribuições: 
 

I. Da representatividade e vice representatividade 
 

I. Fazer cumprir o regimento. 

II. Interlocutor. 

III. Entrar em contato com tutor e pró-reitor. 

IV. Ficar atento às atividades das comissões. 

V. Guiar e presidir as reuniões. 

VI. Zelar pelo bem estar dos membros. 

VII. Elaborar as pautas da reuniões. 

 

 
II. Da Comissão de Informação 

 
I. Ata e livro de Ata. 

II. Criar o banco de dados de membros e parceiros. 

III. Telefone e e-mail das escolas e empresas. 

IV. Emissão de certificados de cursos ou eventos. 

V. Modelo e emissão de documentos. 

VI. Armazenar o texto dos projetos. 

 

III. Da Comissão de Projetos 



I. Fiscalizar as datas para realizar os projetos, não permitindo o acúmulo dos 

mesmos. 

II. Conferir os formulários necessários dos projetos. 

III. Padronizar o termo de abertura, relatório final, corpo do projeto e plano de 

ação. 

IV. Orientar os novos projetos. 

V. Buscar e intermediar cursos de capacitação. 

 

IV. Da Comissão de Infraestrutura 
 

I. Zelar pelo ambiente. 

II. Cobrar organização de todos os membros. 

III. Manutenção do material de escritório. 

IV. Requisição de Transportes e espaço físico. 

V. Distribuição e recolhimento da chave da sala. 

VI. Padronização do espaço físico. 

 
V. Da Comissão Financeira 

 
I. Requerimento em forma de lista, do necessário para aquisição de materiais. 

II. Balanço mensal na primeira reunião do mês subsequente. 

III. Mediação financeira com o tutor. 

IV. Orçamentação. 

 

VI. Da Comissão de Divulgação 
 

I. Criar meios de divulgação virtual e físico. 

II.  Atualizar periodicamente o mural físico, site, facebook. 

III. Entrar em contato com a ASCOM. 

IV. Marketing de eventos. 

V. Cobrir eventos em que tenha envolvimento do PET. 

 

 
 

Parágrafo único: O Representante terá um vice-representante, que o auxiliará em 
suas questões e assumirá seu posto quando este estiver impossibilitado. 
 
 
VI. Dos Membros 
 
Art.26 Os membros do grupo PET deverão ser alunos de notável excelência e 
engajamento, e nutrir os valores do grupo. 

I. Efetivos – bolsistas do FNDE no Programa de Educação Tutorial, aprovados 
através de um edital PET, no total de 12 (doze). Recebem atribuições e 



responsabilidades e são os únicos que podem pleitear chefias de 
comissão e a representatividade. 

II.  Colaboradores - integrantes que pleiteiam se tornarem efetivos. Como 
possuem desejo de participar e não há vagas de efetivos, assumem 
tarefas nessa condição de colaborador. São, em geral, provenientes de 
projetos parceiros do PET. Também inclui ex-petianos, que auxiliam 
eventualmente. 
 

Parágrafo único – Somente os alunos que foram aprovados através de um 
edital PET gozarão dos benefícios do programa e deverão cumprir 
obrigatoriamente este Regimento e Manual de Orientações Básicas do MEC. 

 
 
Art.27 Todos os integrantes devem ter seus dados pessoais e acadêmicos 
arquivados no banco de dados da equipe: Nome completo; Filiação; CPF; RG; 
Endereço residencial; Telefones para contato; comprovante de matricula (fotocópia), 
dentre outros. 
 
VII. Do Ingresso de Membros 
 
Art.28 Os requisitos para inscrição em processo de entrada são: 

I. Estar devidamente matriculado nos curso de Engenharia Mecânica da 
Universidade Federal de São João del-Rei. 

II. Ter conhecimento sobre o Estatuto. 
III. Possuir os valores que encabeçam este Estatuto. 
IV. Possuir coeficiente de rendimento acadêmico acima da média. 

 
Art.29 O tipo de processo se dará conforme aprovação da maioria simples presente 
em Reunião Geral, podendo ser: 

I. Seletivo - Processo no qual há análise curricular, entrevista e outros meios 
que se fizerem necessários no qual os candidatos concorrem a vagas 
limitadas. 

II. Aberto – Processo no qual os candidatos passam apenas por aprovação na 
qual há entrevista. 

 
Art.30 Caso o processo escolhido for o Seletivo, deve-se respeitar que o número de 
vagas será calculado pelo número de saídas. 
 
 
 
VIII.  Das sanções disciplinares 
 

Art. 31 Serão aplicadas as seguintes sanções disciplinares para os membros 
bolsistas que não cumprirem o que dispõe este Estatuto:  

 
    I. Advertência verbal; 

II. Em caso de reinicidência, advertência por escrito;  
III. Na segunda reincidência, será feito um comunicado coletivo ao tutor, para 

julgamento e possível desligamento do PET.  
 



IX. Das Disposições Gerais 
 
Art.32 Mudanças nesse regimento só acontecerão se forem votadas e aprovadas 
por ampla maioria dos membros efetivos e colaboradores presentes em reunião 
geral. 
 
Art.33 O representante tem voto de minerva nas reuniões. 
 

Art.34 A equipe contará com a supervisão de um tutor, podendo pedir auxílio a 

outros professores, caso necessário. 

Art. 35 O organograma pode ser modificado somente se  apresentarem 
funcionalidade e por sugestão do representante. Essa decisão deverá ter aprovação 
da maioria simples dos presentes em reunião geral. 
 
 


