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ESTATUTO DO GRUPO PET BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

MARANHÃO – CIDADE UNIVERSITÁRIA DOM DELGADO 

 

 

TÍTULO I  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O presente estatuto, elaborado conforme o Manual de Orientações Básicas (MOB) 

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

do grupo PET Biologia, vinculado ao curso de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA), da Cidade Universitária Dom Delgado. Neste documento, 

o termo “petianos” se refere a todos os integrantes discentes do grupo PET Biologia: 

bolsistas, não-bolsistas e voluntários, enquanto que os termos “integrantes do grupo” ou 

“componentes do grupo” referem-se aos petianos e ao tutor. 

 

TÍTULO II 

DO PET BIOLOGIA UFMA 

CAPÍTULO I DENOMINAÇÃO, HISTÓRICO E OBJETIVOS 

Art. 2º O Programa de Educação Tutorial gerido pela Secretaria de Ensino 

Superior do MEC (conforme Lei n° 11.180 de 23 de setembro de 2005 e nas 

Portarias/MEC 3.385 de 29 de setembro de 2005; 1.632 de 25 de setembro de 2006; 1.046 

de 07 de novembro de 2007, 591 de 18 de junho de 2009 e 976 de 27 de julho de 2010) 

foi implantado no Curso de Ciências Biológicas da UFMA em abril de 1988. O PET 

Biologia é desenvolvido por um grupo de estudantes bolsistas (12), não-bolsistas (06) e 

voluntários, com tutoria de um docente, orientado pelo princípio da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

Art. 3º São objetivos do PET Biologia: 

I - Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; 

II - Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos do curso 

de Ciências Biológicas de UFMA; 

III - Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, 

científica, tecnológica e acadêmica; 

IV - Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior 

no país; 

V - Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela ética, pela 

cidadania e pela função social da educação superior. 

 

CAPÍTULO II 

DA FORMA DE INGRESSO 

 

Art. 4º O ingresso no PET Biologia UFMA se dá por meio de seleção, divulgada 

através de edital, sempre que houver vagas para bolsistas. Os requisitos do edital devem 
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seguir as especificações descriminadas no MOB. O processo seletivo deve contemplar 

análise de currículo, com caráter classificatório e os seguintes itens com caráter 

eliminatório: prova de redação, produção de um ensaio a partir de artigos científicos, 

prova de inglês e elaboração de um projeto original escrito e apresentação do mesmo, que 

deve ser baseado na tríade ensino, pesquisa e extensão. 

§ 1º Não necessariamente todos os itens de caráter eliminatório devem ser 

aplicados em um mesmo processo seletivo, ficando a critério do tutor e petianos 

o julgamento. 

§ 2º Será considerado aprovado o aluno que obtiver média igual ou maior que a 

estipulada no edital. Alunos aprovados além das vagas para bolsistas ingressam 

no Programa como não-bolsistas, recebendo bolsa caso haja vacância de bolsistas, 

sendo estes também cadastrados no SIGPET. 

Art. 5º O voluntariado parte de um interesse do próprio aluno em fazer parte do 

PET Biologia UFMA, que acompanha as atividades do grupo, porém não possui os 

requisitos previstos em edital de seleção ou que pretendam participar do processo seletivo 

futuramente. Para se voluntariar o aluno deve possuir matrícula ativa no curso de Ciências 

Biológicas do Campus Cidade Universitária Dom Delgado – UFMA, modalidades 

Licenciatura ou Bacharelado, além de possuir bom desempenho acadêmico. O interessado 

deve procurar o tutor para conversar sobre a possibilidade de ingressar no grupo. 

§ 1º O ingresso de voluntários está sujeito à aprovação do tutor e do grupo. 

§ 2º O petiano voluntário possui as mesmas atribuições, direitos e deveres que 

petianos bolsistas e não-bolsistas, com a exceção de que voluntários não recebem 

bolsa, pois não possuem os requisitos para tal, exigidos pelo Programa. Além 

disso, sua participação nos eventos do PET não é obrigatória, a não ser que o grupo 

arque com as despesas de inscrição, viagem, hospedagem e etc., além de estar 

isento de multas por falta e curinga. 

§ 3º O petiano voluntário poderá candidatar-se à seleção e concorrer à bolsa desde 

que possua os atributos exigidos no edital. 

§ 4º Petianos bolsistas e não-bolsistas que perderem o direito a bolsa por 

descumprimento de algum critério, poderão continuar no Programa como 

voluntários. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES, DIREITOS E DEVERES DOS PETIANOS 

Art. 6º São atribuições, direitos e deveres de todos os petianos: 

I – Cumprir 20hrs semanais de atividades relacionadas ao PET Biologia; 

II – Não ser bolsista de nenhum outro programa, com exceção dos voluntários e não-

bolsistas – caso um não-bolsista esteja recebendo bolsa de outro programa no período de 

vigência, este terá que optar por uma das bolsas. 

III – Manter bom rendimento acadêmico (Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 

7,0) e não acumular mais de uma reprovação; 
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IV –  Desenvolver projeto de pesquisa individual, estando vinculado a um grupo de 

pesquisa; 

V – Desenvolver as atividades relacionadas às funções para qual foi designado;  

VI – Frequentar todas as atividades internas e externas do PET Biologia; 

VII – Manter a organização da sala do PET Biologia, bem como dos materiais do grupo;   

VIII – Participar de todos os eventos do Programa em âmbitos local (INTERPET),  

Estadual (Encontro Estadual dos grupos PET –  MARAPET), regional (Encontro 

Nordestino dos grupos PET – ENEPET) e nacional (Encontro Nacional dos grupos PET 

– ENAPET), sendo de caráter estritamente obrigatório a participação por parte dos 

bolsistas nesses eventos. 

IX – Apresentar pelo menos um seminário em cada Ciclo de Seminários do PET Biologia; 

X – Apresentar para o grupo, no início de cada ano, o status de sua pesquisa individual, 

bem como relatar participação em outras atividades acadêmicas, realizadas no ano 

anterior; 

XI – Conhecer o estatuto que rege o PET Biologia, estatutos de organizações relacionadas 

ao Programa (i.e., INTERPET, CENAPET etc.), bem como os demais documentos 

oficiais do PET, como o MOB e portarias; 

XII – Receber certificado referente à participação em Ciclos de Seminários, Ciclos de 

Palestras, apresentações de seminários, projetos e demais atividades executadas pelo 

grupo; 

XIII – Receber certificado de participação no Programa de órgãos competentes (PROEN, 

MEC), no caso de bolsistas e não-bolsistas; 

XIV – Receber declaração do tutor referente à sua participação no programa para os 

voluntários. 

XV – É direito dos petianos justificar ausência em situações de problemas de saúde; 

XVI – É direito dos petianos ter acesso a sala do PET para estudos, bem como o acesso 

aos materiais do Programa (livros, materiais de secretaria). 

§ 1º No caso dos eventos do Programa excluísse a obrigatoriedade quando o 

bolsista estiver participando de encontros científicos específicos. 

§ 2º O não cumprimento das atividades do grupo, bem como faltas e atrasos, estão 

sujeitos a penalizações conforme os artigos 8º, 9º e 10 do Capítulo V deste Título. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES, DIREITOS E DEVERES DO TUTOR 

Art. 7º São atribuições, direitos e deveres do tutor: 

I – Planejar e supervisionar as atividades do grupo e dos petianos; 

II – Coordenar a seleção de novos bolsistas e não-bolsistas; 
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III – Dedicar carga horária de, no mínimo, oito horas semanais para orientação dos 

petianos; 

IV – Solicitar ao Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) por escrito, 

justificadamente, seu desligamento ou de alunos; 

V – Controlar a frequência e a participação dos petianos nas atividades do Programa; 

VI – Elaborar a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, a ser 

encaminhada a SESu, bem como manejar o custeio do grupo; 

VII – Desenvolver as atividades relacionadas às funções para qual foi designado; VIII – 

Frequentar todas as atividades internas e externas do PET Biologia; 

IX – Conhecer o estatuto que rege o PET Biologia, estatutos de organizações relacionadas 

ao Programa (i.e., INTERPET, CENAPET etc.), bem como os demais documentos 

oficiais do PET, como o MOB e portarias. 

X – Elaborar o planejamento anual e os respectivos relatórios do Programa; 

XI – Receber certificado referente à participação em Ciclos de Seminários, Ciclos de 

Palestras, apresentações de seminários, projetos e demais atividades executadas pelo 

grupo; 

XII – É direito do tutor justificar ausência em situações de problemas de saúde ou 

atividades docentes; 

§ ÚNICO O não cumprimento das atividades do grupo, bem como faltas e atrasos, 

estão sujeitos a penalizações conforme os artigos 8º, 9º e 10 do Capítulo V deste 

Título. 

 

CAPÍTULO V 

DAS FALTAS, ATRASOS, MULTAS E DEMAIS PENALIDADES 

Art. 8º O integrante do grupo que não cumprir com seus deveres e atividades 

relacionadas as funções para qual o mesmo foi designado será penalizado com multa e/ou 

perda da bolsa e saída do Programa. Os valores estabelecidos para estas multas são: 

I – Não cumprimento de atividade: R$ 20,00 (vinte reais); 

§ 1º O pagamento de multa por não cumprimento de atividade não isenta o petiano 

de realizá-la, tendo este, 07 dias para o cumprimento da mesma. 

§ 2º Caso o petiano não cumpra atividade nos 07 dias, deverá pagar novamente o 

valor da multa por atividade não cumprida. Após esse período, caso permaneça a 

recorrência, o petiano será desligado. 

§ 3º Casos omissos e específicos devem ser levados para discussão em reunião do 

grupo para que as medidas sejam discutidas coletivamente. 

§ 4º A reincidência de multas pode acarretar no desligamento do petiano, com 

autonomia do tutor. 

Art. 9º O integrante do grupo que faltar em alguma atividade será penalizado com 

o valor de R$ 6,00 (seis reais). 
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§ 1º Todo integrante tem direito a abono de falta, bem como licença para não 

comparecimento em eventos do Programa, em caso de problemas de saúde do 

mesmo ou de familiares, bem como em caso de falecimento de cônjuge, familiar 

ou outra pessoa próxima. É necessária apresentação dos devidos atestados 

originais para conferências e cópias para serem arquivadas. 

§ 2º Todo integrante tem direito a abono de falta, bem como licença para não 

comparecimento em eventos do Programa, em caso de aprovação em estágio 

extracurricular ou curso de extensão e em caso de participação em eventos 

acadêmicos e científicos, desde que relacionados à sua área de formação e atuação. 

É necessária a apresentação de comprovantes de inscrição, cartas de aceite ou 

comprovantes de aprovação em processo seletivo para que sejam arquivados. 

§ 3º Todo integrante tem direito a abono de falta, bem como licença para não 

comparecimento em eventos do Programa, em caso de coletas em campo ou 

experimentos em laboratório de estágio, desde que avisado previamente ao grupo 

em reunião ou por outros meios de comunicação. É necessária a apresentação de 

declaração do orientador acerca da atividade para que seja arquivada. 

§ 4º Casos omissos e específicos devem ser levados para o tutor previamente para 

que as medidas sejam discutidas. 

§ 5º Excepcionalmente para os interpets, será computado um valor de R$ 8,00 

para as faltas. 

Art. 10 Em caso de atrasos não justificados na chegada do integrante a alguma 

atividade, será computado um curinga, equivalente a R$ 1,00 (um real), a cada 10 minutos 

de atraso. O acúmulo de três curingas na mesma atividade, que corresponde a 30 minutos 

de atraso, será computado como falta. No caso de necessidade de sair mais cedo, o aviso 

deve ser dado e justificado previamente. 

 

§ 1º São considerados atrasos justificados, casos em que os alunos estejam em 

aula ou atividade de pesquisa. 

§ 2º O petiano que receber o maior número de curingas em um mês será 

denominado como “curingueiro do mês”. Caso o petiano seja o “curingueiro do 

mês” por três meses consecutivos ele será desligado do Programa. 

Art. 11 As multas devem ser pagas durante as reuniões administrativas ao 

responsável pelo Caixa. O pagamento de multas do mês se refere às penalidades do mês 

anterior e sua data pode ser remarcada caso ocorra atraso no recebimento da bolsa. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS 

Art. 12 O petiano bolsista e o tutor devem fazer referência à sua condição de 

bolsista do Programa de Educação Tutorial em apresentações de trabalho em eventos 

científicos. 

Art. 13 Nas publicações que tenham envolvido atividades do PET Biologia, bem 

como os artigos referentes aos projetos desenvolvidos pelo grupo, devem constar o nome 
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de todos os petianos envolvidos na execução da atividade e /ou projeto e do tutor – caso 

haja restrição no número de autores, deverá haver consenso no grupo. 

 

CAPÍTULO VII 

DO DESLIGAMENTO DO PETIANO NO GRUPO 

Art. 14 O não cumprimento das atribuições e direitos previstos no cap. 03, art. 06, 

podem acarretar em desligamento do programa. 

Art. 15 O petiano bolsista não deve acumular bolsa de outro programa, bem como 

ter estágio ou trabalho remunerado, caso contrário perderá o direito à bolsa do PET. 

Art. 16 O petiano que demonstrar desempenho insuficiente no grupo (i.e., não 

apresentar seminários, descumprir atividades com frequência, acumular faltas) será 

desligado do Programa, ficando a decisão a cargo do tutor. 

Art. 17 O petiano bolsista e não-bolsista que acumular duas reprovações perderá 

o direito à bolsa, podendo continuar no Programa apenas como voluntário, caso deseje. 

Art. 18 O petiano bolsista e não-bolsista que apresentar baixo desempenho 

acadêmico (i.e., Coeficiente de Rendimento menor que 7,0 e acúmulo de reprovações) 

será desligado do PET. 

 

TÍTULO III 

DAS ESPECIFICIDADES DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 19 Para o melhor funcionamento do grupo deve-se haver divisão de tarefas 

no que se refere às funções internas do PET Biologia. O número de petianos responsáveis 

por alguma função deve ser no mínimo dois, não havendo um limite máximo, devido às 

especificidades de cada função. É preferível que os componentes de cada função 

pertençam a períodos diferentes e/ou possuam disponibilidade de horários não 

concomitantes. 

Art. 20 Todas as atividades são de presença obrigatória para todos os integrantes 

do grupo, salvo exceções em que o integrante não tenha condições de comparecer, 

conforme o artigo 9º do Capítulo V do Título II deste Estatuto. 

 

CAPÍTULO II 

DOS SEMINÁRIOS E PALESTRAS 

Art. 21 Os Ciclos de Seminários e os Ciclos de Palestras possuem dias e horários 

fixos, sendo todas as terças às 16hrs e as quintas às 17:45hrs, exceto em caso de feriados 

e períodos de férias. 
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Art. 22 O petiano palestrante fica encarregado de toda a organização de sua 

apresentação. O mesmo deve chegar com antecedência à sala reservada, solicitar 

Datashow e realizar a montagem de equipamentos necessários para o seminário. 

§ ÚNICO Em caso de cancelamento do seminário por parte do próprio petiano 

palestrante, o mesmo deve avisar com antecedência de 08 horas, devendo entrar 

em contato com o tutor para se justificar. Em caso de problemas de saúde do 

próprio ou de familiares, bem como em caso de falecimento de pessoas próximas, 

os devidos atestados devem ser apresentados como cópias para serem arquivadas. 

Caso não seja justificado, o petiano será penalizado por atividade não cumprida, 

conforme o inciso I do art. 8º do Capítulo IV do Título II deste Estatuto. Uma 

nova data de apresentação deverá ser decidida pelo grupo. 

Art. 23 O seminário consiste em uma apresentação sobre um tema definido 

previamente, na reunião de planejamento. O petiano deve escolher um texto base para o 

assunto da apresentação, podendo ser um capítulo de livro ou um artigo publicado em 

revistas indexadas. O texto base deve ser obrigatoriamente em inglês. Além de abordar o 

texto escolhido, o petiano deve também fazer uma breve revisão sobre o assunto a ser 

apresentado, como forma de deixar o seminário mais completo. Recomenda-se não 

ignorar o texto base na apresentação, no entanto, não se deve usar apenas um texto para 

montar o seminário. 

§ 1º O petiano palestrante deve enviar o texto base de seu seminário até um mês 

antes da data da apresentação para o tutor. O tutor, por sua vez, tem até uma 

semana para enviar seu parecer sobre o texto. O texto aprovado pelo tutor deve 

ser enviado por e-mail para todo o grupo até 15 dias antes da apresentação. Até 

este mesmo prazo o texto deve ser impresso e colocado no escaninho destinado a 

esse fim na sala do PET Biologia. O não cumprimento dessa atividade ou atrasos 

acarretarão em punições por atividade não cumprida e por atraso, conforme o 

artigo 8º e 10 do Capítulo V do Título II deste Estatuto. 

§ 2º A ordem de apresentação dos seminários de um ciclo é por ordem de entrada 

no Programa, exceto em casos onde seja necessária a troca, desde que avisado 

com antecedência. 

Art. 24 Após os seminários, o grupo deve se reunir para a autoavaliação do 

petiano palestrante, bem como a avaliação do grupo sobre a apresentação, sendo esta 

reunião de caráter restrito. 

§ ÚNICO As avaliações devem ser feitas através de críticas construtivas, bem 

como elogios e sugestões. São vetadas críticas ofensivas e qualquer comentário 

que diminua o petiano palestrante como pessoa, ou que o coloque em situação de 

humilhação diante do grupo. 

Art. 25 O grupo é responsável pela organização dos equipamentos para as 

apresentações dos Ciclos de Palestras, bem como em seminários externos e palestras 

esporádicas, visto que nessas ocasiões o palestrante é um convidado. 

Art. 26 Todos os integrantes devem ler previamente o texto base de todos os 

seminários e palestras, com a finalidade de melhorar a compreensão da apresentação e a 

qualidade das intervenções nas discussões do seminário. 
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CAPÍTULO III 

DAS RODAS E GRUPOS DE DISCUSSÃO 

Art. 27 As rodas ou grupos de discussão ocorrem quando se escolhe um livro e/ou 

um assunto para servir de eixo para debates. Ocorrem em épocas predeterminadas no 

planejamento anual. 

Art. 28 O(s) petiano(s) encarregado(s) de mediar(em) a discussão deve(m) 

organizar toda a estrutura necessária. O assunto deve ser discutido entre os mediadores 

previamente, devendo ser levantados pontos de discussão e, caso necessário, uma 

apresentação. 

§ ÚNICO Em caso de cancelamento do seminário por parte do(s) próprio(s) 

petiano(s) mediador(es), o(s) mesmo(s) deve(rão) avisar com antecedência de 08 

horas, devendo entrar em contato com o tutor para se justificar. Em caso de 

problemas de saúde do(s) próprio(s) ou de familiares, bem como em caso de 

falecimento de pessoas da família, os devidos atestados devem ser apresentados, 

tanto originais quanto cópias para serem arquivadas. Caso não seja justificado, 

o(s) petiano(s) será(ao) penalizado(s) por atividade não cumprida, conforme o 

inciso I do art. 8º do Capítulo IV do Título II deste Estatuto. Uma nova data de 

apresentação deverá ser decidida pelo grupo. 

Art. 29 Todos os integrantes devem fazer a leitura prévia do capítulo e/ou texto 

necessários para a discussão, com a finalidade de melhorar a compreensão das discussões 

e a qualidade das intervenções e argumentação. 

 

CAPÍTULO IV  

DAS REUNIÕES 

Art. 30 As reuniões administrativas devem ocorrer uma vez por mês. Nessas 

reuniões devem ser feita a leitura e os pagamentos de multas e curingas. As pautas devem 

ser determinadas no início de cada reunião. 

§ ÚNICO As datas das reuniões administrativas devem ser determinadas 

semestralmente. Em caso de reunião extraordinária, a mesma deve ser convocada 

com até 24 horas de antecedência. 

 

Art. 31 As reuniões de planejamento devem ocorrer no término ou início do ano, 

onde deve ser feito o planejamento de atividades para todo o ano. 

Art. 32 Devem ocorrer reuniões de projeto para articulação desse item no PET 

Biologia. 

Art. 33 Demais reuniões realizadas pelos grupos de funções ou outras atividades 

do PET Biologia ficam a cargo dos envolvidos nas respectivas funções/atividades. 

 

CAPÍTULO V 

DO ALMOXARIFADO 
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Art. 34 É função dos responsáveis pelo Almoxarifado manter a organização e 

realizar o controle dos materiais utilizados pelo PET Biologia, bem como efetuar a 

compra e criar regras para a utilização dos mesmos. 

Art. 35 Os integrantes do grupo devem informar sobre a retirada de materiais do 

almoxarifado, anotando o nome do material e quantidade, quando necessário, em local a 

ser especificado pelos responsáveis pelo almoxarifado. 

 

CAPÍTULO VI  

DA BIBLIOTECA 

Art. 36 Os petianos responsáveis pela Biblioteca do PET Biologia são 

encarregados de catalogar e manter a organização dos livros, bem como criar regras para 

a utilização dos mesmos. 

Art. 37 Aqueles integrantes do grupo que fizerem empréstimos de livros devem 

anotar as informações da obra em local a ser especificado pelos responsáveis pela 

biblioteca, podendo ser emprestado 3 livros/apostilas/revistas por vez. 

 

§ ÚNICO O prazo de devolução é de 7 dias, podendo ser renovado 2 vezes por 

igual período. Na ocasião da não devolução do material será cobrada multa de R$ 

0,50 (cinquenta centavos), devendo ser cobrada pelos responsáveis pela 

Biblioteca. 

 

Art. 38 Em caso de perda ou avaria do livro, o mesmo deverá ser reposto pela 

pessoa que pegou o material emprestado. Em caso de obras antigas e/ou que não estejam 

mais sendo impressas, será cobrado o último valor em vigor do material. Em caso de 

roubo, deve-se apresentar o Boletim de Ocorrência original e uma cópia para ser 

arquivada. 

 

CAPÍTULO VII 

DA ORGANIZAÇÃO GERAL 

Art. 39 Os integrantes da organização geral da sala do PET Biologia são 

responsáveis por manter a organização da sala, além de realizarem atualizações das fichas 

de dados dos integrantes, fichas de controle de material, de funções e demais fichas 

informativas da sala do PET Biologia. 

 

CAPÍTULO VIII  

DO ARQUIVO 

Art. 40 Os responsáveis pelo arquivo devem arquivar e organizar todos os 

documentos do PET Biologia, referentes a processos seletivos, boletins, ofícios, termos 

de imagem, textos base de seminários etc. Os documentos devem ser organizados por ano 

dentro de pastas separadas, de modo que fique facilmente acessível caso alguém necessite 

utilizá-los. Caso algum integrante do grupo tenha a necessidade de consultar qualquer 

documento do arquivo, ele deverá avisar aos responsáveis. 
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§ ÚNICO Cópias de atestados médicos, de óbito, comprovantes de inscrição, 

entre outros documentos que tenham justificado faltas devem ser arquivados assim 

que recebidos. Tais documentos podem ser descartados após o desligamento do 

petiano. 

Art. 41 Todo integrante do PET Biologia deve encaminhar documentos aos 

responsáveis pelo arquivo. 

§ 1º Responsáveis pela frequência devem entregar a cópia da frequência mensal 

para o Arquivo. 

§ 2º Termos de Consentimento de Imagem da Linha de Pesquisa e da 

Entrevista do Boletim devem ser entregues ao Arquivo. 

§ 3º Ofícios expedidos em nome do PET Biologia devem possuir uma cópia para 

ser entregue ao Arquivo, observando a numeração correta. 

§ 4º Existe um caderno de controle com os registros de memorandos e ofícios.  

 

CAPÍTULO IX 

DAS FREQUÊNCIAS E “CURINGAS” (sistema de multas) 

Art. 42 Os responsáveis pela frequência devem fazer a descrição mensal de todas 

as atividades realizadas no mês, bem como fazer a relação de faltas por mês dos 

componentes do PET Biologia, além de entregar o cronograma do mês seguinte. 

Art. 43 Os responsáveis pela frequência devem recolher as assinaturas dos 

integrantes do grupo e levar até o Departamento de Desenvolvimento de Graduação 

(DEDEG), localizado no prédio CEB Velho, junto à descrição das atividades realizadas 

no mês anterior. Deverão ser feitas duas cópias, uma que será entregue ao DEDEG e outra 

que será colocada no Arquivo do PET Biologia. 

Art. 44 Os responsáveis pelo registro dos “curingas” deverão ser sempre pontuais 

e realizar o controle de atrasos de integrantes do grupo. Ao início da atividade, deve-se 

anotar o horário e quais integrantes estão presentes, anotando o nome dos que chegarem 

com atraso, seguido do horário de chegada. A cada 10 minutos de atraso é computado um 

curinga, que equivale a R$ 1,00 (um real), e após o acúmulo de três curingas na mesma 

atividade é lançada a falta. 

§ ÚNICO Os responsáveis pelos “curingas” devem enviar a relação de multas do 

mês para todos os integrantes do grupo por e-mail, até 24 horas antes da reunião 

administrativa. 

 

CAPÍTULO X 

DA CONFECÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADOS 

Art. 45 Os responsáveis pela confecção e emissão de certificados devem, ao final 

de todo Ciclo de Seminários, Ciclo de Palestras, Rodas/Grupos de Discussão, cursos e 

minicursos, confeccionar os certificados de todos os integrantes do PET Biologia que 

participaram da atividade, bem como o certificado dos petianos palestrantes, em formato 

digital (PDF). 
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§ 1º Certificados de participantes externos que tenham frequentado 75% ou mais 

da atividade devem ser feitos apenas mediante solicitação do mesmo, via 

formulário disponibilizado pelos responsáveis pelos certificados. O certificado em 

formato PDF deve ser enviado por e-mail ao solicitante em até 15 dias após a 

solicitação. 

§ 2º Certificados de palestrantes convidados devem ser impressos em papel 

apropriado e entregues em mãos para o palestrante logo após a apresentação. 

Art. 46 O petiano tem o direito de receber todos os seus certificados de atividades 

desenvolvidas dentro do PET Biologia após sua saída do Programa. Os certificados serão 

enviados em formato PDF ao e-mail do mesmo até um mês após seu desligamento, não 

sendo necessária nenhuma solicitação. Após o recebimento de todos os seus certificados, 

o petiano egresso deve assinar o caderno de emissão de certificados que está disponível 

na sala do PET Biologia, acompanhado de um responsável pelos certificados, 

confirmando o recebimento. 

§ 1º Caso o petiano ainda esteja no Programa, mas precise de seus certificados 

para participação em processos seletivos e afins, o mesmo deve avisar aos 

responsáveis pelos certificados com até 15 dias de antecedência, devendo 

especificar qual o motivo da solicitação. 

§ 2º Para a emissão de segunda via dos certificados será cobrado uma taxa de R$ 

2,00 por certificado. 

 

CAPÍTULO XI 

DOS CADERNOS DE REGISTRO 

 

Art. 47 A ata de reunião deve ser redigida de forma corrida, devendo conter as 

pautas da reunião, todas as informações discutidas e todas as decisões tomadas, de forma 

que quem não estava presente entenda tudo o que foi discutido e decidido. Deve-se 

discriminar quais integrantes do grupo estavam presentes e quais estavam ausentes. 

Art. 48 Na ata de seminários deve-se descrever todas as informações sobre o 

seminário, palestra ou roda de discussão, discriminando a data, título da apresentação, 

nome do apresentador, referência completa do texto base e nome dos petianos presentes 

e ausentes. Os cadernos de registro devem ser passados para todos os presentes assinarem, 

petianos e participantes externos. Ao final do seminário deve-se transcrever a 

autoavaliação e as avaliações do grupo. 

Art. 49 Os responsáveis pelos cadernos de registros devem manter a organização 

dos cadernos, bem como assinar e lavrar as atas ao final. 

 

CAPÍTULO  

XII DO CAIXA 

Art. 50 Todo o dinheiro pago em multas e “curingas” deve ser depositado no 

caixa. Além disso, o caixa deve recolher mensalmente o valor de RS 5,00 (cinco reais) de 

cada petiano bolsista e R$ 10,00 (dez reais) do tutor, para manutenção do fundo do caixa. 
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Art. 51 Os responsáveis pelo caixa devem, em reunião administrativa, informar 

aos demais componentes do grupo sobre a movimentação de dinheiro do caixa, recolher 

“curingas”, multas e contribuições. 

§ ÚNICO É dever dos responsáveis pelo caixa zelar pelo dinheiro do grupo, bem 

como guardá-lo em lugar seguro e manter total controle sobre seu gasto. 

Art. 52 Os gastos do dinheiro do caixa devem ser discutidos em reunião 

administrativa. 

 

CAPÍTULO XIII 

DOS MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES 

Art. 53 Os integrantes da comissão devem realizar a divulgação de todas as 

atividades externas do PET Biologia, como realização de seminários e palestras, oficinas, 

cursos etc., através do e-mail do grupo, do site e das redes sociais oficiais do grupo 

(página do Facebook e perfil do Instagram). 

Art. 54 A divulgação de palestras e seminários deve ser feita até dois dias antes 

de seu acontecimento, devendo ser disponibilizado texto base para o público, caso exista. 

§ ÚNICO O petiano palestrante deve enviar para a divulgação o título da sua 

apresentação e optativamente imagens para compor a arte do cartaz, até três dias 

antes de sua apresentação. 

Art. 55 A Comissão de Divulgação se divide da seguinte forma: 

I – Equipe de divulgação por e-mail, responsável por organizar as listas de contatos do 

mesmo; 

II – Equipe de divulgação das redes sociais, que não deve se restringir apenas à divulgação 

de atividades, pois deve-se desenvolver medidas para aproximação com o público que 

acompanha as atividades externas no PET Biologia através dessas redes; 

III – Equipe de divulgação do site, que se encarrega da manutenção e atualização 

detalhada das atividades do PET Biologia por este meio. 

IV – Equipe de design, que se encarrega de confeccionar as artes e cartazes para a 

divulgação das atividades, bem como cuida do aspecto visual das redes sociais do PET 

Biologia e do site. 

 

CAPÍTULO XIV 

DAS CONFRATERNIZAÇÕES 

Art. 56 Os responsáveis pelas comemorações e confraternizações devem manter 

uma lista atualizada de datas importantes para o grupo e datas do aniversário de cada 

integrante. 

Art. 57 A equipe responsável pelas confraternizações deve organizá-las e avisar 

o grupo com antecedência de sete dias, por e-mail. 
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§ ÚNICO As festas para comemoração dos aniversariantes devem ser realizadas 

sempre no último encontro do grupo no mês. 

 

 

CAPÍTULO XV 

DAS DUPLAS DE LEITURA 

Art. 58 As duplas de leitura têm como principal objetivo a leitura conjunta dos 

textos base dos seminários, bem como estimular discussões para serem levantadas durante 

as apresentações. Para tanto, cada dupla deve ler e discutir o texto em conjunto com 

antecedência. 

§ ÚNICO As duplas devem ser formadas por um petiano veterano e/ou que tenha 

domínio sobre o inglês e um petiano calouro e/ou que não possua domínio sobre 

esse idioma. As duplas devem ser reformuladas assim que houver necessidade. 

 

TÍTULO IV 

DO BOLETIM PETBIO UFMA 

 

 

CAPÍTULO I  

DENOMINAÇÃO E OBJETIVOS 

Art. 59 O Boletim PETBio UFMA é uma atividade do PET Biologia desde seus 

primeiros anos, porém adquiriu caráter periódico apenas em 2007, o que possibilitou a 

aquisição de seu ISSN 2237-6372 em 2010. 

Art. 60 O Boletim PETBio UFMA é editorado e revisado pelos próprios 

integrantes do grupo, sendo apenas a revisão do artigo principal realizada exclusivamente 

pelo tutor ou professor convidado. 

Art. 61 O Boletim PETBio tem por objetivo promover a vivência dos alunos no 

que tange o jornalismo científico, buscando uma metodologia que incentive a leitura, 

capacidade de interpretação e síntese, expressão de opinião e desenvolvimento de senso 

crítico. Constitui-se de um meio de divulgação de avanços científicos e tecnológicos no 

meio acadêmico, áreas de atuação de laboratórios e trabalhos realizados dentro da 

Universidade Federal do Maranhão ou temas ligados às atividades de pesquisa, ensino e 

extensão da Instituição de Ensino Superior. O público-alvo é composto não só por 

estudantes da área de ciências biológicas e relacionadas, mas por todos aqueles 

envolvidos na vida acadêmica. 

 

CAPÍTULO II 

DAS NORMAS GERAIS 

Art. 62 O Boletim possuiu normas próprias quanto a sua composição, descritas 

no documento “Instruções para autores e normas de submissão”, que se encontra no 

Apêndice I deste Estatuto. 
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Art. 63 A construção do Boletim PETBio é feita por subgrupos, que são 

responsáveis por determinadas partes do Boletim, estando seus próprios regimentos 

descritos no Apêndice II. 

Art. 64 Todos os petianos devem, obrigatoriamente, submeter um texto para a 

primeira e para a terceira edição a serem lançadas em um mesmo ano, sendo a primeira 

temática. A segunda e a quarta edição do ano são compostas pelos textos remanescentes 

das demais edições, além de outras submissões de petianos e/ou escritores externos. 

§ ÚNICO O não cumprimento dessa atividade acarretará em punição por 

atividade não cumprida, conforme o artigo 8º do Capítulo V do Título II deste 

Estatuto. 

Art. 65 O artigo deve ser escrito pelo petiano mais veterano, em ordem de entrada 

no Programa. 

§ 1º A alteração da ordem de submissão do artigo está sujeita a aviso prévio e 

votação em reunião administrativa. 

§ 2º Em caso do não envio do artigo, ou qualquer outra negligência em relação ao 

mesmo que comprometa o Boletim, será paga uma multa de R$ 50,00 (cinquenta 

reais), além de o petiano ser obrigado a submeter resenhas ou outros textos em 

formato de artigo (Escreva você também) para as quatro edições seguintes. 

 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 66 Este Estatuto deverá passar por, no mínimo, uma revisão anual, contando 

a partir da data em que foi realizada a última modificação, em reunião convocada 

especificamente para este fim. 

Art. 67 Os casos omissos e as dúvidas que surgirem durante a aplicação do 

presente Estatuto deverão ser discutidos e elucidados em reunião administrativa. 

 

Este documento entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

São Luís – MA, 21 de fevereiro de 2017.   


