
ORGANIZAÇÃO: 

VOCÊ 
CONHECE 
TODAS AS  
INSTÂNCIAS  
DO 

PET 

Comissão Nacional Mobiliza PET 

Para conhecer os debates, documentos, 

contatos e reivindicações da comunidade do 

Programa de Educação Tutorial, acesse: 

Site institucional do PET (MEC): 

https://portal.mec.gov.br/pet 

 

CENAPET: 

https://cenapet.wordpress.com/ 

facebook.com/ComissaoExecutivadoPET 

 

Mobiliza PET 

facebook.com/mobilizapet 

instagram.com/mobilizapetbrasil 

O Programa de Educação Tutorial, 

fundado em 1979, é desenvolvido 

por estudantes de graduação em 

grupos orientados por um(a) 

professor(a) tutor(a) no princípio 

da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

O PET é instituído pela Lei 11.180 

de 2005, regulamentado pela 

Portaria MEC nº 976/2010, 

modificada pela Portaria MEC nº 

343/2013, que estabelece a 

estrutura do programa, suas 

instancias legais e objetivos. Além 

disso, o PET conta com uma bem 

estruturada organização interna 

que permite o desenvolvimento 

contínuo do Programa. 

Contando com 841 grupos 

distribuídos em 121 IES, o PET 

tornou-se um programa de 

excelência e importância 

reconhecida dentro das 

Universidades. 
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Composição: membros do MEC e 

PETianos/as. 

Atribuições: 

1) Apreciar propostas para a criação ou 

extinção de novos grupos; 

2) Propor critérios para avaliação; 

3) Definir as políticas de expansão, 

desenvolvimento e consolidação do 

PET. 

Composição: Composta por membros do 

MEC, PETianos/as, comunidade externa e 

representante de 9 áreas do conhecimento. 

Atribuições: 

1) Avaliar o planejamento e o relatório anual 

dos CLAA; 

2) Fiscalizar os CLAA, encaminhar 

recomendações; 

3) Assistir o Conselho Superior nas políticas de 

expansão e melhora do programa, propor 

critérios de avaliação. 

Composição: PETianos/as e representantes 

das Pró-reitorias das IES; 

Atribuições:  

1) Acompanha e avalia os grupos da IES; 

2) Elabora relatório institucional para SESu/

MEC; 

3) Propor estudos e programas para o 

aprimoramento ; 

4) Analisa seleção e desligamento de 

tutores. 

CENAPET
 

Dividida em Conselho e Diretoria, a Comissão 

Nacional Executiva do PET é a entidade 

representativa dos PETianos/as e tem como 

função realizar a comunicação com órgãos 

superiores, como o MEC. 

A CENAPET existe desde 2006, após 

aprovação de seu estatuto (conjunto de regras 

de organização e funcionamento) que é 

revisado bienalmente. 

EVENTOS PET 

Os eventos PET acontecem em nível local, 

regional e nacional, com o intuito de discutir 

assuntos pertinentes ao desenvolvimento do 

Programa. 

O ENAPET é o Encontro Nacional do 

Programa de Educação Tutorial, e acontece 

todos os anos em um região diferente do país. 

Última homologação feita 

pelo MEC em 2013! 

Conselho Superior Comissão de Avaliação Comitê Local de Avaliação e 

Acompanhamento - CLAA 

 ORGANIZAÇÃO INTERNA  

Grupos PET 

A Assembleia Geral, realizada no ENAPET, é órgão de 

deliberações máximo da comunidade PETianda, onde 

são apreciados os encaminhamentos de todos os 

outros eventos PET. 

O PET RESISTE,  

POR ISSO ELE EXISTE! 

MOBILIZA PET 

Organizado em Comissões Locais, Regionais 

e Nacional, o Mobiliza PET é a entidade que 

organiza e desenvolve as atividades de 

mobilização com o objetivo de formar uma 

unidade coesa na luta pela permanência e 

melhoria do Programa, buscando 

disseminar a Educação Tutorial em todo o 

Brasil, ampliando sua visibilidade dentro 

do contexto acadêmico.  


