
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 127, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019

Regimento  Interno  do  Comitê  Local  de
Acompanhamento e Avaliação dos Grupos
do  Programa  de  Educação  Tutorial  -
CLAA/PET  da  Fundação  Universidade
Federal de Rondônia 

O  Conselho  Superior  Acadêmico  -  CONSEA, no  uso  das  atribuições  que  lhe  foram  conferidas  pelo
ar go 1º, iniciso XVII do Regimento Interno e considerando:

Parecer nº  2320/CGR, do conselheiro Jorge Arturo Villena Medrano,  con do nas págs.  85 a  87
do processo 23118.000527/2014-26 (documento 0181774);

Despacho  Decisório  da  Câmara  de  Graduação,  pág.  88,  do  mesmo
processo 23118.000527/2014-26;

Deliberação na 101ª sessão Plenária em 27/08/2019; 

R E S O L V E :

Art. 1º  Aprovar o Regimento Interno do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos do
Programa de Educação Tutorial - CLAA/PET da Fundação Universidade Federal de Rondônia, com base no
documento de nº 0244131, descrito a seguir.

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Conselheiro Ari Miguel Teixeira O
Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em 08/10/2019, às
12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

SEI/UNIR - 0244983 - Resolução https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&...

1 of 5 10/10/2019 10:26



A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.unir.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0244983 e o código CRC 21E76B3D.

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GRUPOS DO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - CLAA/PET DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE

RONDÔNIA, COM FUNDAMENTO NA PORTARIA N' 976 DE 27.07.2010 REPUBLICADA NO DOU N°212
DE 31.10.2013.

TÍTULO 1

O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

CAPÍTULO I

ORIENTAÇÕES GERAIS

Art. 1º O Programa de Educação Tutorial  -  PET é vinculado e fomentado pela Secretaria de Educação
Superior do Ministério da Educação - SESuIMEC e des na-se a apoiar ações orientadas pelo princípio da
indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão desenvolvidas por grupos de alunos com a tutoria de
um professor em cursos de graduação nas Ins tuições de Ensino Superior.

Art. 2º Os grupos PET depois de criados são vinculados aos departamentos e mantém suas a vidades por
tempo indeterminado, desde que mantenham um número mínimo de quatro alunos bolsistas.

Parágrafo único. Cada grupo PET pode ser cons tuído com no máximo 12 (doze) bolsistas e 6 alunos
voluntários.

Art. 3º Os grupos PET têm como principal obje vo promover a formação ampla e de qualidade acadêmica
dos alunos da graduação envolvidos direta ou indiretamente com Programa, es mulando a fixação de
valores que reforcem a cidadania, por meio de ações afirma vas em defesa da equidade socioeconômica,
étnico-racial e de gênero.

TÍTULO II

O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

CAPÍTULO I

DA NATUREZA E DAS FINALIDADES DO CLAA

Art. 4º O CLAA é o Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do Programa de Educação Tutorial -
PET, o qual tem como finalidade organizar administra vamente os grupos PET da lES. Parágrafo único:
Esse  Regimento  Interno  regulamenta  a  composição  e  o  funcionamento  do  Comitê  Local  de
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Acompanhamento  e  Avaliação  do  Programa de  Educação  Tutorial  -  PET,  da  Universidade  Federal  de
Rondônia - CLAA/UNIR.

Art. 5º 0 Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação - CLAA da Fundação Universidade Federal de
Rondônia está vinculado à Pró-Reitoria de Graduação ou equivalente, com envolvimento da Pró-Reitoria
de Pós-Graduação e Pesquisa - PROPesq e da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan s -
PROCEA, tutores, membros discentes e docentes dos departamentos.

Art.  6º  O CLAA é ins tuído pela Reitoria por portaria e tem como finalidade acompanhar,  orientar e
avaliar  o  desempenho  dos  grupos  e  dos  professores-tutores,  zelando  pela  qualidade  e  inovação
acadêmica do PET e pela garan a do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CLAA

Art.  7º  O Comitê  Local  de  Acompanhamento e  Avaliação -  CLAA dos grupos PET será composto por
representantes  da  PROGRAD,  PROCEA,  PROPESQ,  Chefes  de  Departamentos,  Tutores  e  integrantes
discentes de cada grupo PET e seus respec vos suplentes, incluindo o(a) interlocutor(a), observando a
demanda a ser indicada pela PROGRAD.

§ 1° A escolha dos representantes discentes será realizada por seus pares, permanecendo como membro
no CLAA por 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido por um ano.

§ 2° Os representantes tulares e suplentes das Pró-Reitorias serão indicados pelos Pró-reitores podendo
permanecer como membro no CLAA por 3 (três) anos, podendo ser reconduzido por igual período.

§ 3º A representação da administração da lES, através das Pró-Reitorias e chefias de departamentos, não
pode ser inferior a soma dos tutores e integrantes discentes do PET.

§  4º  A  presidência  do  CLAA  dos  grupos  do  Programa  de  Educação  Tutorial  será  exercida  por  um
interlocutor, indicado pela Pró-Reitoria de Graduação dentre os servidores da Ins tuição, avalizado pelos
membros do respec vo comitê e nomeado pela Reitoria para apoiar administra vamente os grupos e
representá-los ins tucionalmente junto à SESu.

§ 5° Em caso de necessidade de subs tuição de membros do CLAA será informado à presidência para
providências junto às unidades representadas.

Art. 8º São atribuições do CLAA, conforme legislação vigente, Art. 11-A, Portaria MEC N° 976 de 27 de
julho de 2010, republicada no diário oficial da União n°212 em 31 de outubro de 2013, em virtude das
alterações da Portaria n° 343, de 24 de abril de 2013:

I - acompanhar e avaliar o desempenho dos grupos PET e dos professores tutores;

II  -  zelar  pela  qualidade  e  inovação  acadêmica  do  PET  e  pela  garan a  do  princípio  da  Jâ  ,,  indis
sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;

III - apoiar ins tucionalmente as a vidades dos grupos PET;

IV - receber e avaliar os planejamentos e relatórios anuais dos grupos PET;

V - verificar a coerência da proposta de trabalho e dos relatórios com o Projeto Pedagógico Ins tucional e
com as polí cas e ações para redução da evasão e insucesso nas formações em nível de graduação da lES;
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VI  -  referendar  os  processos de seleção e  de desligamento de integrantes  discentes  dos  grupos,  por
proposta do professor tutor;

VII  -  analisar  e  aprovar  os  processos  de seleção e  de desligamento de tutores,  bem como sugerir  à
Comissão de Avaliação, a subs tuição de tutores e emi r parecer sobre a ex nção de grupos;

VIII  -  elaborar o relatório ins tucional  consolidado e encaminhá-lo à  SESu,  com prévia  aprovação do
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da ins tuição ou órgão equivalente;

IX - propor à Comissão de Avaliação critérios e procedimentos adicionais para o acompanhamento e a
avaliação dos grupos PET da lES;

X - propor estudos e programas para o aprimoramento das a vidades dos grupos PET da lES;

XI - organizar dados e informações rela vas ao PET e emi r pareceres por solicitação da Comissão de
Avaliação;

XII - elaborar relatórios de natureza geral ou específica;

XIII  -  coordenar o acompanhamento e a  avaliação anual  dos grupos,  de acordo com as  diretrizes  do
programa e seus critérios e instrumentos de avaliação definidos no Manual de Orientações Básicas; e

XIV - homologar os Planos de Trabalho e os Relatórios dos Grupos PET previamente aprovados pela Pró-
Reitoria de Graduação ou órgão equivalente.

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CLAA

Art. 9° Ao Presidente do CLAA compete:

I  -  presidir,  supervisionar  e  coordenar  as  a vidades do CLAA,  promovendo as  medidas  necessárias  à
consecução de suas finalidades;

II - convocar as reuniões;

III - presidir as reuniões;

IV - organizar a pauta de cada reunião;

V - resolver questões de ordem;

VI - exercer o voto de qualidade, quando ocorrer empate nas votações;

VII  -  submeter  para  apreciação das  instâncias  superiores  da  lES,  propostas,  resoluções  e  normas  do
Comitê;

VIII - representar ins tucionalmente o CLAA;

IX - apoiar administra vamente o grupo;

X - solicitar relatórios anuais dos grupos PET;

XI - solicitar indicação de pareceristas ad hoc;

XII - solicitar às unidades representadas a indicação de novo membro em caso de subs tuição;

XIII  -  cons tuir  grupos  de  trabalho  de  caráter  temporário,  integrados  por  membros  do  CLAA  e  por
especialistas convidados, para realizar análises e outros estudos de interesse do PET.
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Art. 10. Aos membros do CLAA compete:

I  -  par cipar  das  a vidades  do  CLAA,  promovendo  as  medidas  necessárias  à  consecução  de  suas
finalidades;

II - propor itens de pauta de cada reunião;

III - manter interlocução com a unidade que representa;

IV - direito de voz e voto;

V - colaborar na elaboração da ata e respeitar o prazo previsto para entrega;

VI - emi r pareceres, quando solicitado, respeitando o prazo previsto de entrega.

CAPÍTULO IV

DAS REUNIÕES

Art. 11. O CLAA reunir-se-á ordinariamente a cada dois meses, conforme calendário aprovado em reunião
e extraordinariamente, com prazo de convocação de 48 horas, por convocação do - presidente.

§ 1° Na ausência ou impedimento de algum membro efe vo será convocado o suplente.

§ 2º Na ausência ou impedimento do presidente, as reuniões serão presididas por um membro do CLAA
indicado pelo presidente.

§ 3° O Pró-Reitor de Graduação presidirá as reuniões do CLAA a que comparecer.

§ 4º Os membros deverão avisar com antecedência de 24 horas em caso de impedimento.

Art. 12. O registro da reunião será feito pelos membros com revezamento entre eles.

Art.  13.  O quorum mínimo para a realização das reuniões será de cinquenta por cento mais um, em
primeira convocação e em segunda convocação com qualquer quorum.

Capítulo V

Disposições Finais

Art. 14. Os casos omissos serão analisados pelo CLAA.

Art. 15. Das decisões do CLAA caberá recurso à Pró-Reitoria de Graduação ou equivalente.

Art. 16. Esse regimento é composto conforme legislação vigente, podendo ser modificado, por cinquenta
por cento mais um dos membros do CLAA em reunião específica convocada para esta finalidade.

Art. 17. Este regimento entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Velho, 07 de maio de 2015.

Referência: Processo nº 999091580.000070/2019-90 SEI nº 0244983
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