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ESTATUTO DO INTERPET DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO MARANHÃO – São Luís/Campus 

Bacanga 

 

TÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1
º
 - O presente Estatuto, elaborado conforme o Manual de Orientações Básicas do 

Programa de Educação Tutorial (PET), regulamenta a organização e o funcionamento 

do InterPET dos grupos PET da Universidade Federal do Maranhão (UFMA/São 

Luís/Campus Bacanga). 

 

TÍTULO II 

DO INTERPET - UFMA 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 2
º
 - O InterPET – UFMA é composto por alunos (as) bolsistas e não-bolsistas 

(voluntários e colaboradores) dos grupos do Programa de Educação Tutorial (PET) da 

Universidade Federal do Maranhão – UFMA. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO INTERPET - UFMA 

 

Art. 3° - São atribuições do InterPET-UFMA: 

I - Discutir e deliberar sobre problemas comuns relativos ao funcionamento dos grupos 

PET-UFMA;  

II - Articular viagens coletivas para participação em eventos acadêmicos; 



2 

 

III - Elaborar e executar, durante o primeiro bimestre do corrente ano, o Planejamento 

Anual de Atividades conjuntas dos grupos PET-UFMA . 

Parágrafo único - O Planejamento Anual de Atividades conjuntas deve incluir 

atividades de divulgação do PET na comunidade acadêmica e atividades de integração 

entre os grupos PET. 

IV- Elaborar, durante o último bimestre do corrente ano, o relatório anual de atividades 

conjuntas dos grupos PET-UFMA. 

V - Realizar eleições anuais de representantes discentes para compor o CLA (Comitê 

Local de Acompanhamento). Na ausência de candidatos, cada PET indicará um petiano 

do seu grupo para concorrer à eleição.  

VI – Garantir que haja eleições anuais de representante e vice-representante discente 

estadual em que todos os PETs do estado do Maranhão estejam representados. 

Art. 4º - Os membros eleitos como representantes junto ao CLA terão a função de levar 

as deliberações do InterPET ao CLA, bem como prestar informações ao InterPET sobre 

as reuniões do CLA.   

 

CAPÍTULO III 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 5º - A organização de cada reunião do INTERPET – UFMA fica a cargo de um dos 

grupos, seguindo um cronograma de pautas pré-definido entre todos os grupos. 

Parágrafo único - O grupo PET responsável pela organização da reunião será 

estabelecido sucessivamente na seguinte ordem: PET Biologia, PET Computação, PET 

Conexões de Saberes Pesquisa e Extensão em Comunidades Populares, PET Ciências 

Sociais, PET Biblioteconomia, PET Conexões de Saberes Pesquisa e Extensão em 

Direitos Humanos, Cultura e Subjetividades, PET Direito, PET Física, PET Conexões 

de Saberes Pesquisa e Extensão em Espaços Sóciopedagógicos 

Art. 6º - O InterPET – UFMA reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao mês.  

Parágrafo primeiro - As reuniões do INTERPET – UFMA poderão ser convocadas 

extraordinariamente, pela maioria simples dos seus membros, conforme a necessidade. 

Parágrafo segundo - As reuniões de caráter deliberativo deverão ter quorum de maioria 

simples. Caso não haja maioria simples na primeira chamada, realizar-se-á a reunião em 

segunda chamada no intervalo de 48 horas com qualquer quantidade de membros. 
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Art. 7º - As reuniões ordinárias serão realizadas conforme calendário aprovado em 

reunião e em data e local previamente fixada, informados sempre em reunião 

antecedente. 

Art. 8º - Será lavrada ata de cada reunião, pelo grupo PET responsável, a qual deverá 

ser aprovada pelos membros do INTERPET – UFMA. 

Parágrafo primeiro – O grupo PET responsável pela reunião deverá enviar a respectiva 

ata, no prazo de sete (7) dias, por correio eletrônico (e-mail) ou outro meio eficaz, a 

todos os grupos PET-UFMA. 

Parágrafo segundo – O Livro de Atas das reuniões ficará sob a responsabilidade de 

guarda do representante do CLA. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS FALTAS 

Art. 9º - Configurará falta do grupo PET quando este: 

I - Faltar reunião do INTERPET sem comunicar por meio eletrônico (e-mail) ou outro 

meio eficaz a todos os grupos PET, com 48 horas de antecedência, e sem apresentar 

justificativa plausível;  

II – For responsável em organizar a reunião do INTERPET e deixar de fazê-lo sem 

comunicar a todos os grupos PET, com 48 horas de antecedência, e sem apresentar 

justificativa plausível; 

III - Não participar das atividades conjuntas INTERPET; 

Parágrafo único - Configurará falta do grupo PET quando não estiver presente na 

reunião ou atividade pelo menos um (01) de seus membros.  

Art. 10º - Na ocorrência de faltas acumulativas por semestre de um determinado grupo 

Pet, serão tomadas as seguintes medidas de acordo com o número de faltas do mesmo: 

I - Advertência por escrito encaminhada ao tutor do respectivo PET (1 falta); 

II - Advertência por escrito encaminhada ao CLA; (2 faltas) 

III - Pedido público de retratação; (3 faltas) 

IV- Caso haja uma reincidência dos casos citados no artigo 9º, pelo mesmo grupo 

PET, o referido grupo perderá o direito a voto por seis meses. (4) modificar o texto 
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Art. 11º – A aplicação das medidas será decidida em reunião. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 12º - Este estatuto poderá ser modificado por no mínimo 2/3 dos grupos , com 

direito a voto, do INTERPET – UFMA em reunião específica convocada para esta 

finalidade. 

Parágrafo único: O estatuto deverá passar, no mínimo, por uma revisão anual, contando 

a partir da data em que foi realizada a última modificação. 

Art. 13º - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Estatuto 

serão discutidos em reunião. 

 

São Luís- MA, 09 de janeiro de 2013. 

 

 

 

 


