
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº  3/2004
 

                       
                        O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, órgão máximo de
deliberação no plano didático-científico da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas
atribuições legais, considerando o que consta no Processo 04-05973, resolve
                    
                        aprovar o Regimento do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do
Programa de Educação Tutorial – PET da Universidade Federal de Viçosa - CLAA/UFV, que
passa a fazer parte integrante desta Resolução.
.
                        Publique-se e cumpra-se.
 
 
 

Viçosa, 10  de agosto de 2004.
 
 
 

   EVALDO FERREIRA VILELA
                Presidente

 
 
 
 

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 3/2004 – CEPE
 

REGIMENTO DO COMITÊ LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DA UFV

 
 

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DAS FINALIDADES

 
 

            Art. 1º - O Programa de Educação Tutorial da UFV – PET/UFV é integrado por
grupos tutoriais de aprendizagem, e busca propiciar aos alunos de cursos de graduação, sob a
orientação de um professor tutor, condições para a realização de atividades extracurriculares de
ensino, pesquisa e extensão de forma integrada, complementando a sua formação acadêmica e
proporcionando estímulos aos demais estudantes de graduação para uma educação
profissional de qualidade, pelo exercício da cidadania universitária e da ética.
 

            Parágrafo único – As atividades do Programa de Educação Tutorial - PET/UFV



são acompanhadas pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Programas de
Educação Tutorial – CLAA/UFV.
 

 
CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES

 
                        Art. 2º - O Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação - CLAA/UFV é
composto  pelo Intertutor Institucional, indicado pelo Pró-Reitor de Ensino, como seu presidente,
pelos tutores dos Programas de Ensino Tutorial e por um discente bolsista de cada programa,
indicado por seus pares.
 

Parágrafo único – São atribuições do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação:
 
                                                 I.      executar o acompanhamento e orientar os grupos quanto aos aspectos

filosóficos,  conceituais e metodológicos  do Programa de Educação Tutorial –
PET;

                                              II.      realizar avaliação continuada dos grupos PET da UFV;
                                            III.      representar o programa PET na UFV;
                                           IV.      orientar os membros e Órgãos internos da UFV quanto aos objetivos,

características e filosofia do PET, a fim de garantir o seu bom funcionamento,
preservando a  autonomia dos grupos no planejamento e execução de
atividades;

                                              V.      avaliar os relatórios anuais de atividade de cada um dos programas de
Educação Tutorial da UFV e propor as modificações necessárias para que os
objetivos do programa sejam atendidos;

                                           VI.      elaborar e encaminhar à SESu Relatório Anual Institucional  referente ao
desempenho e às atividades gerais desenvolvidas pelos grupos sob sua
coordenação, para posterior análise pela Comissão Nacional de
Acompanhamento e Avaliação do PET;

                                         VII.      elaborar e encaminhar à SESu o Planejamento Anual Institucional
relativo às atividades gerais a serem desenvolvidas pelos grupos locais;

                                      VIII.      assessorar os grupos locais por meio da avaliação da Programação
Anual de Atividades, sugerindo modificações necessárias para a melhoria
qualitativa das atividades dos grupos e o pleno atendimento das normas do
PET;

                                           IX.      orientar os grupos PET sobre políticas e diretrizes da UFV, com o
propósito de tornar o plano de atividades mais próximo da realidade da
Instituição e, ou, região;

                                              X.      aprovar normas para a seleção de bolsistas para os grupos PET da
UFV, bem como apreciar e aprovar os Relatórios de Seleção de Bolsistas;

                                           XI.      assessorar os cursos de Graduação da UFV na elaboração de propostas
para criação de novos grupos PETs, atendendo a editais específicos;

                                         XII.      propor o calendário semestral para reuniões e atividades coletivas dos
grupos PET UFV;

                                      XIII.      deliberar sobre toda e qualquer matéria envolvendo os grupos PET da
UFV, não previstas neste regimento.

 



                        Art. 3º  -  O mandato do Presidente do CLAA/UFV será determinado pelo Pró-
Reitor de Ensino, que  poderá substituí-lo, a seu critério, a qualquer tempo. Os tutores serão
membros natos do CLAA/UFV e o mandato dos representantes bolsistas terá duração de um
ano, prorrogável por mais um, a critério de seus pares.

 
CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE

 
                  Art. 4º – Ao Presidente do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação

compete:
 

                                                             I.      presidir, supervisionar e coordenar todos os trabalhos do
CLAA/UFV;

                                                          II.      convocar as reuniões do Comitê;
                                                        III.      presidir as Reuniões do Comitê;
                                                       IV.      estabelecer a pauta de cada reunião;
                                                          V.      resolver questões de ordem;
                                                       VI.      exercer o voto de qualidade, quando ocorrer empate em votações;
                                                     VII.      constituir comissões temporárias, integradas por membros do

CLAA/UFV, para realizar estudos de interesse do mesmo;
                                                  VIII.      representar o CLAA/UFV.

 
 

CAPÍTULO IV
DAS REUNIÕES

 
            Art. 5º – O CLAA/UFV reunir-se-á ordinariamente a cada dois meses e,

extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente.
 

            Parágrafo único – As reuniões ordinárias do CLAA/UFV, de que trata o Art. 5º,
serão realizadas conforme calendário aprovado em sessão específica  e em data previamente
fixada. 
 
                        Art. 6º – O Pró-Reitor de Ensino presidirá as reuniões do CLAA/UFV a que
comparecer.

 
CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

 
                        Art. 7º. – Cada grupo PET da UFV deverá apresentar, no prazo de 90 dias, a
contar da data de publicação deste Regimento, o seu Regimento Interno para apreciação e
aprovação pelo CLAA/UFV.
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