
Prezados Petianos

O presente documento pretende auxiliar na análise das modificações realizadas na 
portaria 976 de 28 de julho de 2010 a partir da publicação da portaria 343 de 24 de abril 
de 2013 e foi elaborado para ser lido concomitantemente com o documento "NOVA 
REDAÇÃO DA PORTARIA 976  pela 343.pdf".  De forma geral, as modificações 
realizadas na portaria 976 apresentam bons avanços, mas alguns pontos ficaram aquém 
do que foi proposto e era esperado pela comunidade petiana. Além disso, é importante 
ficar claro que alguns artigos tiveram uma redação final diferente daquela aprovada na 
reunião do Conselho Superior de 6 de fevereiro de 2013. Na maior parte dos casos, essa 
alteração modificou apenas a forma dos artigos, mas em alguns casos o seu conteúdo 
também foi alterado. Esses pontos terão que ser revisados. 

A seguir vamos revisar as modificações em cada artigo
Art 2º Foram incluídos os incisos VI e VII, de acordo com a minuta ENAPET 2012,  e 
VIII, para explicitar os objetivos associados ao tema da diversidade.

 § 3º definição do vínculo à pró-reitoria de graduação ou equivalente;

Art 3º -

§4º

A retirada (substituição) do §4º da 976  facilita a opção de expansão gradual dos 
grupos. O novo §4º define duas abrangências para os grupos: interdisciplinar, quando 
inclui professores e alunos de mais de um curso,  e curso específico, quando envolve 
alunos de um único curso. 

§7º

A manutenção do §7º da 976 mantém a aprovação do planejamento pela pró-
reitoria de graduação e não pelo CLAA, com proposto pela minuta ENAPET 2012. Este 
item enfraquece o papel do CLAA.

Art 4º  Opção textual pela omissão do termo “do Ministério da Educação” sem prejuízo 
do texto

Art 5º Este artigo trata da Composição do Conselho Superior. 

Nesse item, temos um problema político colocado. Na reunião do Conselho Superior, os 
artigos que tratam sobre o Conselho Superior não foram examinados, exceto o que trata 
da participação da CAPES, pois essa agência não faz mais parte do programa e o custeio 
será pago pelo FNDE. Assim, o inciso que inclui a CAPES na composição do Conselho 
foi retirado. Os demais incisos não foram examinados e não deveriam ter sido incluídos 
na portaria 343. No entanto, a portaria modifica os incisos IV e V e não modifica os 
incisos IX e X, que aumentam a representatividade da comunidade petiana, e não inclui 
o inciso XIII, que coloca um representante dos pró-reitores de pós-graduação no 
Conselho. Importante notar que na proposta da própria SESu encaminhada à reunião do 
Conselho Superior estes três incisos  -- IX, X, XIII – foram incluídos com a redação 
proposta pelo ENAPET 2012. 



Art 6º Este artigo trata das atribuições do Conselho Superior. 

Novamente temos o problema que esses incisos não foram examinados na 
reunião. A inclusão dos incisos  VI, VII e VIII representam avanços, pois o conselho 
superior passa a ser, na letra da lei, o órgão que deve definir as políticas de expansão do 
PET, ouvida a comissão de avaliação. Também esse Conselho passa a ser a instância de 
recurso às decisões da comissão de avaliação. No entanto, não ficou explícito que o 
Conselho definirá os editais do PET. Esse é um ponto pelo qual ainda teremos que lutar. 
O parágrafo único define que os representantes, incluindo o da  Comissão de Avaliação 
serão eleitos pelos seus pares. 

Art 7º 

Alteração da estrutura do Artigo que descreve a Comissão de Avaliação. Ela 
agora tem um caput mais reduzido e descreve seus membros em incisos. Incluiu-se  os 
parágrafos 1º e 2º para determinar as áreas de conhecimento e áreas temáticas que 
servem de base para a escolha da Comissão de Avaliação.. Há também a inclusão de um 
parágrafo que determina a indicação dos Representantes Discentes por seus pares e da 
indicação de metade dos tutores pela SESu e metade pela Comunidade Petiana. Todas 
essas são reivindicações petianas incorporadas pela SESu.  Um ponto negativo, foi a 
não inclusão do parágrafo que define a atribuição de Comitê Assessor à Comissão de 
Avaliação foi um ponto negativo.  O inciso IX do Art.8º não da conta explícita dessa 
atribuição. De certa forma, essa atribuição está distribuída pelos incisos do Art. 8º, mas 
teremos uma luta política para que ela seja efetivamente implementada.

Esse artigo materializa uma grande vitória da comunidade petiana, pois  inclui
na Comissão de Avaliação membros da comunidade petiana escolhidos pela própria 
comunidade, sendo 9 tutores e 2 alunos. No entanto, ainda não conseguimos que a 
comissão realmente atinja, na letra da portaria, a condição de comitê assessor. Para que 
se caracterize o comitê assessor, temos que ter, na visão da CENAPET  quatro 
condições: 

1. é preciso que esta atribuição seja colocada na portaria explicitamente;

2. a comissão tem que ter membros eleitos pela comunidade;

3. a comissão deve discutir e propor ao Conselho Superior as políticas do 
programa, 

4. Deve estar explícito na forma da portaria que o Conselho Superior deve ouvir a 
Comissão de Avaliação para implementar essas políticas. 

Até aqui, conseguimos que os itens 2 e 4 estejam explícitos na portaria. Teremos 
que batalhar para que os itens 1 e 3 sejam também efetivados.

Art 8º Defiine as atribuições da Comissão de Avaliação.

É importante notar que os incisos desse artigo materializam os itens aprovados 
no ENAPET 2012 e que vários aspectos da avaliação propostas pelo último ENAPET 
estão incorporados na portaria: a elaboração de planejamento e relatório do próprio 



CLAA,  além do relatório institucional consolidado; as visitas in loco para avaliação dos 
CLAA e algumas atribuições de comitê  assessor do Conselho Superior diluídas nos 
incisos X a XV. O ponto em que avançamos menos se refere ao inciso IX, que não da 
conta da atribuição de Comitê Assessor à Comissão de Avaliação. Ele afirma que é 
atribuição da comissão "assessorar o MEC", o que não cumpre o item 1) acima. O Item 
3 tem que aparecer nas atribuições da Comissão de avaliação e o 4), nas atribuições do 
Conselho Superior. 

Art 10 da portaria 976 foi revogado, o que retira do Secretário da Educação Superior a 
atribuição de receber os recursos contra as decisões da Comissão de Avaliação. A 
instância de recurso passa a ser o próprio Conselho Superior. 

Art 11º O artigo foi subdividido em Art. 11 e Art. 11-A. O Art 11 define a composição 
do CLAA e o Art 11-A, suas atribuições.

O artigo 11 teve toda a sua estrutura modificada. Das mudanças: O CLAA será 
“instituído” e não mais “designado” como tinha sido aprovado pelo CS. Há uma 
diferença entre os dois termos, principalmente baseada na forma de ação que cada um 
deles demanda da IES; Os artigo se estrutura assim: 

1. Parte do caput se tornou um parágrafo (1º), nos mesmos termos aprovados pelo 
CS;

2. O § 2º do texto em vigor inclui a demanda da comunidade petiana de instituir-se 
suplência para os cargos do CLAA;

3. O § 3º era em parte o antigo § 2º, aprovado na reunião do CS, com um 
acréscimo importante: “que acumulará a função de presidente do CLAA”. Essa 
é uma proposição da SESu. A CENAPET acredita que interlocutor não 
precisaria exercer, obrigatoriamente, a presidência do CLAA. Deveria ficar a 
cargo de a instituição escolher o presidente do seu CLAA. A partir do 
funcionamento dos novos CLAA’s saberemos, na prática, o efeito dessa 
determinação sobre as ações dos Comitês Locais.

O Artigo 11-A traz alguns pontos problemáticos 

1. Inciso VIII – Na reunião do Conselho Superior do PET, foi decidido pela 
exclusão da necessidade de aprovação do relatório institucional nos conselhos 
superiores da IES. Não entendemos porque esse tema ressurge após ter sido 
excluído. 

2. Os Incisos III  e IV propostos pelo ENAPET 2012 foram aprovados em bloco e 
não aparecem na redação da portaria 343. A ausência desses incisos, assim como 
a não modificação do inciso VIII, constitui um desrespeito a decisão do 
Conselho Superior que precisa ser corrigida. Além disso, o modelo de avaliação 
proposto pela comunidade petiana fica enfraquecido.

Art 12º 

Define os requisitos para ser tutor. Na formulação da 343, foram realizadas 
opções textuais por detalhamento dos requisitos para ser tutor em incisos, ao invés 
de um só texto no parágrafo. O §1º, incisos I e II  incluem algo solicitado pela 



comunidade: a contagem de tempo de realização de atividades de ensino, pesquisa e 
extensão não necessita ser ininterrupta na avaliação dos requisitos para ser tutor. 

Art 14 a bolsa de tutoria não apresenta um valor fixo pela portaria, mas seguirá “a 
política federal de concessão de bolsas”, o que permite a variação no valor das bolsas 
sem que isso gere ilegalidade.

Art 15 Inciso I –  a modificação nesse inciso reduz a possibilidade de arbitrariedades na 
de desligamento de tutores sem um processo de avaliação.Por outro lado, o inciso II 
ainda dá margem a arbitrariedade e a comunidade petiana deve discutir esse assunto.  

Art 19 Define o valor da bolsa do integrante discente de acordo com a “a política federal 
de concessão de bolsas”. O parágrafo único define que a instituição emite um 
certificado para o aluno indicando o tempo de participação efetiva e comprovada dele 
no grupo. Os pedidos da comunidade petiana aprovados nos encontros anteriores eram 
de redução do tempo para um ano, mas surpreendentemente a SESu alterou 
completamente a regra.

Art. 20 Inclui, no inciso V, o não cumprimento dos compromissos com as três pró-
reitorias acadêmicas (graduação, pesquisa e extensão)  na lista de possíveis motivos de 
desligamento do programa do integrante discente.

Art 21 Define a participação do estudante não bolsista como suplente para a substituição 
de bolsistas.

Art 23 Pagamento do custeio será feito pelo FNDE.

Art 26. Inclui, na avaliação do tutor, a participação em projeto de Ensino, Pesquisa e 
Extensão.  

Para finalizar, é importante ressaltar que os artigos, parágrafos e incisos que não 
aparecem nessa lista permanecem com a formulação contida na portaria 976.  De forma 
geral, podemos afirmar que avançamos, mas este avanço ainda é tímido em dois pontos: 
1) em assumir a Comissão de Avaliação como Comitê Assessor, colocando nesse 
comitê a atribuição de definir das políticas de avaliação e expansão do PET, e 2) na 
avaliação do programa. Não tivemos avanço algum na questão da rotatividade 
compulsória de tutores, ponto onde conseguimos evitar um retrocesso. 

Esses são os comentários gerais da diretoria da CENAPET sobre a portaria 343. 
Seguimos os debates nos eventos regionais e no ENAPET. 

Saudações Petianas

A Diretoria da CENAPET.


