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1        INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET), criado em 1979 sob o nome de 

Programa Especial de Treinamento, é uma modalidade de investimento acadêmico 

em cursos de graduação pelo Governo Federal vinculado à SESu/MEC (Secretaria 

de Educação Superior/Ministério da Educação) e tem como objetivo promover a 

ampla formação e a qualidade acadêmica dos(as) estudantes de graduação 

envolvidos(as) direta ou indiretamente com o Programa, estimulando a fixação de 

valores que reforcem a cidadania e a consciência social de todos(as) os(as) 

participantes e a melhoria dos cursos de graduação (BRASIL, 2006).  

O PET Arquitetura, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Ufal, foi fundado 

em 1995 pelo professor doutor Leonardo Salazar Bittencourt. É formado por um(a) 

docente tutor(a) bolsista, discentes bolsistas e não bolsistas, além de 

colaboradores(as) que desenvolvem atividades extracurriculares, que constituem 

oportunidades de vivenciar experiências não presentes em estruturas curriculares 

convencionais, visando a sua formação social e cidadã. 

A construção desse documento buscou estimular a convivência saudável 

entre os(as) integrantes do Grupo e demais pessoas ligadas, direta ou 

indiretamente, ao PET Arquitetura da Ufal. Sua vigência garante direitos e deveres, 

formas de acompanhamento das responsabilidades assumidas no 

desenvolvimento das atividades ligadas ao Programa pela unidade e articulação 

entre os(as) integrantes e a comunidade envolvida. O presente documento buscou 

atender às necessidades do Grupo e complementar o Manual de Orientações 

Básicas do PET (BRASIL, 2006). Portanto:  

● O Manual Interno é um documento do Grupo PET Arquitetura da Ufal; 

● Foi definido de acordo com os objetivos do Programa de Educação Tutorial – 

PET;  

● Subsidiará os(as) integrantes do Grupo PET Arquitetura no desenvolvimento e 

cumprimento de suas atividades. As orientações estabelecidas neste Manual 

Interno poderão ser revistas sempre que o Grupo julgar necessário. Estão anexos 
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a esse documento:  

 

- Anexo I: Manual de Orientações Básicas, de dezembro de 2006; 

- Anexo II: Portaria n. 976, de 27 de julho de 2010;  

- Anexo III: Portaria n. 343, de 24 de abril de 2013;  

- Anexo IV: Resolução n. 36, de 24 de setembro de 2013;  

- Anexo V: Resolução n. 42, de 04 de novembro de 2013; 

- Anexo VI: Resolução n. 67, de 08 de outubro de 2019.  
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CAPÍTULO I 

NORMAS GERAIS 

 

1 CONCEPÇÃO FILOSÓFICA, OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS 

DO PROGRAMA 

1.1 Concepção Filosófica 

Um Grupo PET deve buscar a execução, de forma indissociável, de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão (tríade acadêmica). Nesse contexto, o 

PET Arquitetura tem-se consolidado como um Programa formativo dentro do qual 

os(as) discentes integrantes, orientados(as) por uma tutoria docente, podem 

ampliar sua formação nos aspectos relativos à tríade acadêmica, bem como o 

compromisso com o curso no qual está inserido(a). Desse modo, atende-se às 

necessidades da graduação e/ou amplia-se e aprofunda-se os objetivos e os 

conteúdos programáticos que integram a grade curricular do(a) participante, além 

de fomentar a formação cidadã de seus/suas integrantes.  

O método tutorial permite o desenvolvimento horizontal de habilidades 

voltadas à resolução de problemas e pensamento crítico entre os(as) integrantes, 

em contraste com o ensino tradicional centrado, principalmente, na memorização 

passiva de fatos e informações. Dessa forma, oportuniza aos(às) discentes a 

possibilidade de se tornarem cada vez mais independentes em relação à 

administração de suas necessidades de aprendizagem.  

1.2 Objetivos e características  

Segundo o Manual de Orientações Básicas (2006), os objetivos específicos 

que fazem parte dos grupos PET são: “a) formular novas estratégias de 

desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; b) estimular a 

melhoria do ensino de graduação [...]; c) oferecer uma formação acadêmica de 

excelente nível, visando a formação de um profissional crítico e atuante, orientada 

pela cidadania e pela função social da educação superior [...]” (p. 06-07). Os 
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objetivos gerais e características do Programa PET estão delineados no Manual de 

Orientações Básicas (itens 1.2 e 1.3 do capítulo I do Anexo I).  

2 ESTRUTURA, CLASSIFICAÇÕES E ATRIBUIÇÕES 

  

2.1 Estrutura 

O PET Arquitetura Ufal é composto por: a) 1 (um/a) tutor(a) docente; b) Até 

12 (doze) petianos(as) discentes bolsistas; c) Até 6 (seis) petianos(as) discentes 

não bolsistas e d) Colaboradores(as). 

2.2 Classificações e Atribuições 

Além das atribuições delineadas no Manual de Orientações Básicas (item 

2.2 do Capítulo I do Anexo I), têm-se as seguintes atribuições específicas para o(a) 

tutor(a), discentes bolsistas, discentes não bolsistas e colaboradores(as):  

2.2.1 Do(a) tutor(a)  

● Participar, obrigatoriamente, de pelo menos um encontro por ano, sendo nacional, 

regional ou estadual;  

● Participar das reuniões do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação – 

CLAA;  

● Participar de uma reunião ordinária semanal com os(as) petianos(as) discentes; 

● Contribuir voluntariamente com o valor referente a 2% de uma bolsa de tutor(a) 

para ajudar a compor a caixinha do PET; 

● O(A) tutor(a) deve observar a frequência dos(as) bolsistas e não bolsistas quanto 

à participação em reuniões, desempenho em atividades do Grupo e permanência 

na sala do PET; 

● O(A) tutor(a) deve acompanhar o desempenho acadêmico dos(as) petianos(as) 

discentes bolsistas e não bolsistas por meio do envio do histórico analítico e boletim 

para o e-mail daquele(a) a cada início de semestre letivo. 



 

7 
 

2.2.2 Do(a) Discente Bolsista  

● É obrigatória a participação em todos os encontros estaduais e em pelo menos 

um nacional ou regional, respeitando o cenário socioeconômico da IES e a 

viabilidade de apoio financeiro e logístico, ficando a cargo do Grupo deliberar – em 

conjunto – acerca da conjuntura do momento;  

● Cumprir com todas as atividades com as quais se comprometeu, mesmo após o 

seu desligamento do Grupo;  

● O(A) discente bolsista deve manter assiduidade nas reuniões ordinárias, estando 

sujeito(a) a penalidades previstas no tópico 2.2 do capítulo II;  

● Contribuir voluntariamente com o valor referente a 1% de uma bolsa de discente 

para ajudar a compor a caixinha do PET. 

Nota:  

1. As exceções para cada um dos casos serão discutidas e avaliadas pelo 

Grupo. 

  

2.2.3 Do(a) Discente não Bolsista  

● Considera-se discente não bolsista: a) O(A) petiano(a) discente recém ingresso(a) 

no Grupo que aguarda a disponibilidade de bolsa; b) O(A) petiano(a) discente que 

por motivos diversos deixa a condição de bolsista; 

● É obrigatória a participação em todos os encontros estaduais e em pelo menos 

um nacional ou regional, respeitando o cenário socioeconômico da IES e a 

viabilidade de apoio financeiro e logístico, ficando a cargo do Grupo deliberar – em 

conjunto – acerca da conjuntura do momento; 

● Cumprir com todas as atividades com as quais se comprometeu, mesmo após o 

seu desligamento do Grupo;  

● O(A) discente não bolsista deve manter assiduidade nas reuniões ordinárias, 

sujeito a penalidades previstas no tópico 2.2 do capítulo II.  
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Nota:  

1. As exceções para cada um dos casos serão discutidas e avaliadas pelo 

Grupo.  

2.2.4 Do(a) Discente Colaborador(a)  

● Considera-se colaborador/a: a) Discentes (egressos(as) ou não) e docentes 

vinculados(as) à Ufal que, eventualmente, contribuem com o Grupo em atividades 

pontuais e/ou previstas no planejamento do Grupo;  

● Os(As) colaboradores(as) devem participar das reuniões referentes à(s) 

atividade(s) à(às) qual(quais) estão vinculados(as), quando solicitados(as) pelo 

Grupo;  

● O(A) colaborador(a) fará jus a um certificado de participação e elaboração da 

atividade que foi desenvolvida no PET, com carga horária determinada pelo tempo 

de participação efetiva e comprovada no Programa, emitido pelo próprio Grupo.  

Notas gerais:  

1. O(A) petiano(a), bolsista ou não bolsista, será escolhido(a) através de um 

processo de seleção, descrito no tópico 1 do Capítulo II;  

2. Discentes bolsistas ou não bolsistas que perderem mais de 1 (uma) 

disciplina são desvinculados do Programa. No entanto, essa desvinculação pode 

ser recorrida no CLAA, em casos extraordinários. 
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CAPÍTULO II 

PROCEDIMENTOS 

 

1 REQUISITOS E PROCEDIMENTOS PARA INGRESSO NO PROGRAMA 

 

1.1 Seleção de Petianos(as) Discentes 

 

● Cada seleção será regida por um edital que especificará as etapas do processo 

e a composição das notas. Uma vez que o processo é flexível quanto à sua 

estruturação, poderá sofrer alterações de acordo com a demanda do Grupo;  

● Serão reservadas vagas para discentes autodeclarados(as) pretos(as), 

pardos(as) ou indígenas (PPI), com quantidade a ser definida nos editais de 

seleção. Quando o processo seletivo for aberto para discentes de mais de um 

período letivo, reserva-se uma vaga para o(a) discente matriculado(a) no 2º período 

ou que esteja cursando mais de 50% das disciplinas obrigatórias do mesmo; 

● A seleção terá validade de até dois meses antes do final do semestre letivo 

vigente.  

Nota:  

1. Para os casos omissos a este manual, deverá ser consultada a 

normatização do PET UFAL, através do CLAA. 

1.2 Requisitos 

Para ingressar no Programa de Educação Tutorial – PET Arquitetura, são 

necessários os seguintes requisitos, além dos já descritos no Manual de 

Orientações Básicas (item 1.1 do Capítulo II do Anexo I):  

1.2.1 Do(a) discente candidato(a)  

 

● Estar cursando entre o 2º e o 6º períodos do curso de graduação em Arquitetura 

e Urbanismo da Ufal, campus A.C. Simões; 
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● Apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar igual ou superior a 7,0 (sete);  

● Não ser graduado(a) em outro curso superior.  

Notas:  

1. Reserva-se uma vaga para discentes do 2º período a fim de garantir a 

representatividade do PET em todas as turmas do curso em que o programa está 

inserido, bem como prezar por um maior tempo de permanência do(a) discente 

dentro do Grupo; 

2. O(A) discente candidato(a) ao PET Arquitetura não pode ser graduado(a) 

em outro curso superior pelo fato de priorizar-se a horizontalidade na troca de 

conhecimentos. 

 

1.3 Procedimentos de Seleção, Substituição e Desligamento de 

Petianos(as) Docentes e Discentes 

Para a seleção, substituição e desligamento de docentes e discentes no 

Programa de Educação Tutorial – PET Arquitetura, são necessários os seguintes 

procedimentos, além dos já descritos no Manual de Orientações Básicas (item 1.4 

do Capítulo II do Anexo I):  

1.3.1 Desligamento e/ou Substituição de Petiano(a) Docente (Tutor/a)  

 

● O desligamento do(a) tutor(a) está descrito no Manual de Orientações Básicas 

(item 1.4.1.1. do Capítulo II do Anexo I);  

● Antes da finalização do período de tempo de 3 (três) anos, o(a) tutor(a) pode 

solicitar abertura do processo de recondução, no qual poderá permanecer por mais 

3 (três) anos, mediante aprovação do Grupo e do CLAA. A aprovação do processo 

de recondução elimina a necessidade de seleção.  

1.3.2 Desligamento dos(as) Petianos(as) Discentes  

● O(A) petiano(a) discente está sujeito(a) ao desligamento de acordo com o Manual 

de Orientações Básicas (item 1.4.2.1 do Capítulo 2 do Anexo I), bem como com o 
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disposto no item 2.2 do Capítulo II deste Manual Interno;  

● Caso seja detectada negligência por parte de algum(a) integrante no processo de 

realização das atividades do Programa, qualquer petiano(a) poderá convocar uma 

reunião para discutir a situação e as possibilidades de penalidade.  

2 ATIVIDADES 

 

Além do disposto no Manual de Orientações Básicas (item 2 do Capítulo II 

do Anexo I), têm-se as seguintes orientações internas para as atividades do Grupo:  

2.1 Organização Interna 

A Organização Interna refere-se a questões gerais quanto atividades 

cotidianas do Grupo, dividindo-se nas seguintes comissões:  

a) Comissão de Comunicação e Divulgação – responsável pelo website do Grupo, 

redes sociais, gerenciamento e repasse do e-mail e confecção do mural;  

b) Comissão de Representação – responsável pela representação no G12, comissão 

do Mobiliza e Diversifica PET Ufal, participação no CLAA, Colegiado do Curso, 

Conselho e Centro Acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo e outras 

instâncias de representação;  

c) Comissão de Documentação e Registros – responsável pelo ordenamento dos 

registros de reunião e atas, controle e numeração de ofícios, editais e memorandos, 

gerenciamento e organização dos arquivos digitais e físicos do Grupo; 

d) Comissão Financeira – responsável por gerir as finanças do Grupo, seja da 

caixinha ou do custeio, e recolher as taxas provenientes de multas;  

e) Comissão de Infraestrutura – responsável pela organização e manutenção da 

estrutura da sala, controle de estoque de materiais e empréstimos; 

f) Comissão de Eventos – responsável pela promoção e organização de momentos 

de integração: recepção de novos(as) integrantes, comemoração de aniversários – 

do PET ou de seus(suas) integrantes –, balanços semestrais e datas 

comemorativas.  
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Notas:  

1. Cada petiano(a) deverá ter oportunidade de, ao longo de seu tempo de 

permanência no Grupo, participar de todas as atividades relativas à organização 

interna, na forma de rodízio, com revisão semestral, e em comum acordo com 

os(as) demais integrantes;  

2. É considerada atividade obrigatória dos(as) petianos(as) discentes recém 

ingressantes a atualização do mural da sala de permanência; 

3. Os registros de reuniões referentes aos encontros ordinários do Grupo 

são feitos por meio de revezamento contínuo entre todos(as) os(as) integrantes. 

 

2.2 Reuniões 

 

● As reuniões ordinárias acontecem duas vezes por semana, sendo uma delas com 

a presença do(a) tutor(a) e o restante do Grupo e a outra somente com os(as) 

integrantes discentes; 

● Quanto ao comparecimento dos(as) bolsistas nas reuniões ordinárias, serão 

adotadas multas com pagamentos destinados à caixinha do PET. As penalidades 

acontecem em caso de falta sem justificativa prévia, como detalhadas a seguir:  

a) Em caso de 1 (uma) falta mensal será aplicada multa de 1% da bolsa do mês;  

b) Em caso de 2 (duas) faltas mensais será aplicada multa de 2% da bolsa do mês;  

c) Em caso de 3 (três) faltas mensais será suprimida a bolsa referente ao mês 

subsequente;  

d) Em caso de 4 (quatro) faltas mensais o(a) petiano(a) será desligado(a) do Grupo; 

e) Caso não haja o pagamento referente às multas dos itens a) e b), o(a) petiano(a) 

terá sua bolsa do mês subsequente suprimida;  

f) Anualmente, só serão permitidos 20% de faltas em reuniões do Grupo, acima do 

qual ocasionará em desligamento do(a) petiano(a). 

● Quanto ao comparecimento dos(as) discentes não bolsistas nas reuniões 
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ordinárias, serão adotadas as seguintes penalidades em caso de faltas sem 

justificativa prévia:  

a) Em caso de 4 (quatro) faltas mensais o(a) petiano(a) será desligado(a) do Grupo;  

b) Anualmente, só serão permitidos 20% de faltas em reuniões do Grupo, acima do 

qual ocasionará em desligamento do(a) petiano(a).  

Nota:  

1. As exceções para cada um dos casos serão discutidas e avaliadas pelo 

Grupo.  

 

2.3 Atividades Complementares 

● São consideradas atividades complementares aquelas de formação acadêmica 

realizadas pelo(a) discente fora do âmbito do PET. Desse modo o(a) mesmo(a) 

poderá retornar sua experiência para o Grupo;  

● O(A) integrante que aderir às atividades complementares deve comunicar 

previamente ao Grupo durante reunião para que a informação seja registrada;  

● As atividades complementares realizadas dentro do horário de permanência no 

PET devem ser comprovadas, quando solicitadas, e totalizar uma carga horária 

máxima de 8 (oito) horas semanais;  

● Os horários das atividades deverão ser, preferencialmente, fora dos turnos 

dedicados ao PET. Caso não seja possível, os horários não devem prejudicar o 

cumprimento das atividades do Programa, bem como o convívio em grupo.  

● São consideradas atividades complementares:  

a) Idioma Estrangeiro;  

b) Disciplina eletiva ou obrigatória para fins de adiantamento da graduação;  

c) Monitoria;  

d) Empresa Júnior;  

e) Escritório Modelo;  

f) Atividades de Extensão;  



 

14 
 

g) Pesquisas Individuais: O(A) petiano(a) será incentivado(a) a realizar uma 

pesquisa individual. Essa poderá estar vinculada a um Grupo de Pesquisa ou 

poderá estar sob orientação de um(a) docente sem vínculo com grupos; 

h) Formação Externa: O(A) petiano(a) poderá, a partir do segundo ano de 

permanência no Grupo, ingressar em um programa de formação externa, como 

mobilidade, intercâmbio ou outra atividade afim, remunerada ou não, por um 

período de até dois meses dentro do calendário acadêmico, mantendo o vínculo 

com o PET como bolsista ou não bolsista. Após isso, o(a) petiano(a) deve escolher 

se deseja virar colaborador(a), garantindo-se o seu retorno após o término da 

formação externa;  

i) Estágio: O(A) petiano(a) poderá realizar estágio obrigatório a partir do 7º período, 

como prevê o Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura, mantendo o vínculo 

com o Programa. Durante o período de estágio obrigatório (240 horas) as atividades 

do(a) petiano(a) bolsista ou não bolsista serão reformuladas de maneira a atender 

às demandas Grupo. Após esse prazo, caso o(a) petiano(a) escolha estender seu 

vínculo à instituição do estágio, deverá ser desligado(a) da condição de bolsista ou 

não bolsista. 

 

3 BENEFÍCIOS 

 

As questões relacionadas ao Custeio e à Utilização dos recursos do Programa 

estão delineadas no Manual de Orientações Básicas (item 4 do Capítulo II do Anexo 

I). 
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CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

● Os(As) petianos(as) devem coordenar atividades de complexidade compatível ao 

seu tempo de permanência no Grupo;  

● Diante da filosofia do Programa de Educação Tutorial, reforça-se que é 

terminantemente proibida, dentro do PET Arquitetura, a realização de atividades 

com fins lucrativos; 

● Em caso de paralisação da Universidade, o cronograma de atividades do Grupo 

será reajustado de maneira a não prejudicar a execução do planejamento anual e 

nem o ritmo de trabalho do Grupo, considerando que tal paralisação não afete a 

remuneração dos(as) bolsistas. Fica a cargo do(a) tutor(a), juntamente com o 

Grupo, a suspensão, manutenção ou redução da carga horária das atividades do 

planejamento e das atividades de cada petiano(a); 

● Emendas a este Manual Interno poderão ser sugeridas por qualquer petiano(a), 

desde que formalizadas em reunião, discutidas e aprovadas por meio de votação, 

contabilizando maioria de 50% + 1 dos(as) presentes; 

● Os casos omissos neste Manual Interno seguirão o Manual de Orientações 

Básicas da SESu/MEC ou serão deliberados pelo Conselho Local de 

Acompanhamento e Avaliação (CLAA);  

● Uma vez aprovado pela maioria dos(as) integrantes do Grupo PET Arquitetura da 

Ufal, o presente Manual Interno entrará em vigor por 2 anos a partir da data de sua 

aprovação, podendo sofrer modificações e revisões sempre que o Grupo julgar 

necessário. 
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Maceió, 28 de abril de 2020. 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL PET ARQUITETURA UFAL  

Petianos(as) Bolsistas:  

ADNA FERNANDA LITRENTO DA COSTA 

ADRIELLY PAZ FÉLIX PAIVA 

ALEXIA KAREN SANTANA RODRIGUES  

ANNE KELLY NUNES DE OLIVEIRA 

EDUARDA FEITOSA LEITE 

EUCLIDES ROCHA CAVALCANTE NETO 

ISABELLE CAMILO LAU 

JOSÉ RUDÁ RODRIGUES LOPES 

LAÍS BEATRIZ DA SILVA  

LEANDRO FERREIRA MARQUES  

LÚCIA TONE FERREIRA HIDAKA (tutora) 

MARIANA FERREIRA DE SENA 

MIRELLA MURTA GOMES RIZZO  

Petiano Não Bolsista:  

EVERTON PEREIRA DA SILVA 

Petianos(as) Colaboradores(as):  

AMANDA BORGES CASTELO BRANCO DE MAGALHÃES 

RODRIGO MEDEIROS FRAZÃO DE AZEVEDO 
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