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Aos vinte e dois de novembro de 2014, às dezessete horas, no Clube Adamus da 3 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Campus São Paulo, situado na Rua Estado 4 

de Israel, nº 638, Bairro Vila Clementino, em São Paulo, capital, CEP 04022-001, na 5 

presença de estudantes, colaboradores e tutores integrantes dos Programas de Educação 6 

Tutorial (PET) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), ocorreu a Assembléia 7 

Geral do V IntraPET para leitura e aprovação de documentos produzidos pelos grupos de 8 

discussão e trabalho, escolha do local/grupo responsável pela organização do próximo 9 

IntraPET e apresentação e eleição dos representantes discentes.  10 

 11 

Considerando a decisão do IV IntraPET em relação ao rodízio de locais/grupos, deliberou-12 

se que o próximo IntraPET será organizado pelo PET Ciências Biológicas, no Campus 13 

Diadema, e proposto que o evento seja realizado em setembro, em um final de semana que 14 

não coincida com feriados. As possíveis datas seriam 11 e 12, 18 e 19 ou 25 e 26 de 15 

setembro de 2015. O saldo do caixa, ao final de cada evento, deverá ser repassado para o 16 

próximo grupo PET que organizará o IntraPET seguinte. 17 

 18 

Até o dia 1° de dezembro, cada grupo deve apresentar, via facebook, seus representantes 19 

discentes.  Em seguida, será deliberado quem representará os grupos PET no CLAA. 20 

 21 

A Organização se compromete a publicar esse documento no facebook e outros meios de 22 

comunicação, para que todos possam participar da edição e ajustes do documento, a fim de 23 

usá-lo posteriormente para deliberações nos eventos regional e nacional. 24 

  25 

Foram formados cinco grupos de discussão no dia 21, e os temas debatidos foram 26 

apresentados aos demais no dia 22 para deliberações. O detalhamento dos 27 

encaminhamentos de cada GD&T pode ser encontrado na página do evento 28 

(http://intrapet2014.drupalgardens.com/), e seguem  abaixo as deliberações aprovadas pela 29 

Assembleia. 30 

 31 

Filosofia da Educação Tutorial e sua realização no PET 32 

Foi discutido a filosofia da educação tutorial como um processo de acúmulo de 33 

conhecimento além da graduação e quanto à relação do PET com a comunidade intra e 34 

extra muros, a associabilidade de Ensino, Pesquisa e Extensão, observando que cada PET 35 

intensifica suas atividades em um dos pilares do tripé, de acordo com suas características 36 

individuais de metodologia, e características próprias. Foi discutido sobre o que é Educação 37 

e sobre o que é Cultura e as relações do ensino-educação com o processo cultural, forma 38 

de organização dos grupos e trabalhos de cada PET, e como a universidade “trata” o PET. 39 

Houve vários relatos dos participantes sobre as experiências de cada grupo e o 40 

encaminhamento de reforçar essa troca de experiências entre os grupos ao longo do ano 41 

como forma de melhorar a inserção dos grupos PET na comunidade interna e externa à 42 

Universidade. Questionou-se o quanto a falta de estrutura física da instituição interfere nas 43 

ações dos grupos. Deliberou-se pela criação da monitoração dos egressos (perfil do 44 

egresso) através de levantamentos realizados pelos grupos, criação de um cargo de co-45 



tutor (tutor voluntário) e apresentação desta proposta nos encontros regionais e nacionais, 46 

criação de repositórios onde estejam documentados a memória/atividades/produção dos 47 

grupos e as diretrizes do programa. 48 

Avaliação e CLAA e Financiamento dos grupos e do programa 49 

Foram propostas iniciativas localizadas nos grupos de avaliação com relação ao 50 

acompanhamento das atividades, diretrizes do MOB, e avaliação dos grupos (tutor e 51 

alunos) e CLAA. Foi deliberado que os relatórios dos grupos PET fossem realizados 52 

seguindo o formulário antigo, mais completo e detalhado, os quais seriam encaminhados ao 53 

CLAA para apreciação. O CLAA poderia encaminhar os relatórios para pareceristas 54 

externos ao Comitê com experiência na temática da Educação Tutorial. Pretende-se 55 

implementar no próximo ano uma ferramenta interna de avaliação dos grupos, antecipando 56 

uma futura avaliação do MEC. 57 

Recomendou-se que o CLAA crie um regimento interno, definindo sua composição e 58 

estrutura de funcionamento, e publique uma portaria de nomeação dos seus membros. 59 

Deliberou-se ainda pela inclusão no orçamento da universidade de verba capital para os 60 

PETs, considerando os recursos e bolsas captadas pelos grupos, reunião em São Paulo 61 

dos PETs para encaminhar uma solicitação à FAPESP para abertura de edital específico, 62 

financiamento junto à ProGrad para participação nos eventos - transporte Sudeste PET em 63 

OuroPreto e ENAPET em Belém-PA (pela PRAE) e publicação de editais específicos de 64 

bens de capital de uso comum dos grupos. Recomendou-se que o PET, enquanto programa 65 

da Universidade, seja incluído no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o 66 

período de 2016-2020. 67 

Ensino, pesquisa e extensão e a articulação com a 68 

responsabilidade social; O PET e Inovação: novas práticas 69 

pedagógicas na graduação 70 

Foi feita a colocação de diferença entre extensão e ensino, problemas de pesquisas dentro 71 

dos PETs. Foi sugerido a criação de um projeto sobre “História da Ciência” com objetivo de 72 

fortalecer a integração entre todos os grupos PET. Também foi sugerido a redação de um 73 

artigo sobre os grupos PET da UNIFESP, descrevendo a trajetória/história de cada grupo e 74 

suas principais produções e estratégias utilizadas. Foi reforçado o uso do espaço virtual do 75 

DIS-EPM (BigBlueButton-BBB - http://200.144.93.75/demo/demo3.jsp) para intensificar as 76 

colaborações entre os grupos, realizar discussão de propostas e encaminhamentos para 77 

outros eventos do programa. 78 

Educação tutorial e a diversidade na universidade; Perfil e 79 

Processo: Selecionando professores e alunos para o programa 80 

Criação de um questionário básico padrão para o processo seletivo dos grupos PET, uma 81 

comissão de processo seletivo seguindo características exigidas no MOB. 82 

O tutor deve ter comprometimento e envolvimento com o grupo, permitindo que os alunos 83 

participem mais ativamente das decisões e exercitem uma construção coletiva da 84 

autonomia. 85 



Organização política e gestão de eventos; Inserção do 86 

Programa na vida acadêmica 87 

O aprendizado politico é construido dentro do programa PET na formação do petiano e isso 88 

é levado para além dos muros da Universidade. O petiano deve viver o máximo e as mais 89 

diversas experiências possíveis e no seu crescimento dentro do grupo o petiano deve 90 

ultrapassar seus limites. 91 

A falta de um espaço físico influencia na construção da identidade dos grupos PET. 92 

O grupo deve ter alguma flexibilidade para com aqueles alunos que estejam no último ano, 93 

fazendo seus TCCs ou passando por estágio, para que esses alunos não precisem deixar o 94 

grupo e possam continuar contribuindo com o mesmo. 95 

O petiano deve saber agir de acordo com diferentes demandas e situações que a 96 

Universidade oferece (CA, Atleticas, representações discentes) e cuidar quando esse fala 97 

em nome de alguma dessas entidades, independente da sua participação no grupo PET. 98 

O petiano deve ser incentivado (nunca obrigado), a ter participação em diferentes aspectos 99 

da vida acadêmica, pelo tutor e pelo grupo, em geral, colocando em prática o papel do tutor 100 

como educador e provocador. 101 

 102 

 103 

São Paulo, 22 de novembro de 2014. 104 
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Participantes do V IntraPET  106 


