
REGULAMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DE 

ENGENHARIA FLORESTAL (PET-EF) DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA 

FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS DOIS VIZINHOS 

 

Para efeito deste regulamento, entende-se: 

- PET-EF: Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Florestal;  

- Petianos: todos os alunos, bolsistas e voluntários, cadastrados no SIGPET;  

- Comitê Gestor: Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA), Pró-reitor de 

graduação da UTFPR. 

 

1 OBJETIVOS 

  

1.1 Objetivos Gerais 

  

O objetivo do presente documento é regulamentar atividades, processos, 

comportamentos do grupo PET - Engenharia Florestal da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná campus Dois Vizinhos, sendo usado para direcionar o grupo em suas decisões. 

  

1.2 Objetivos Específicos 

  

1. Regulamentar a atuação dos bolsistas, voluntários e tutor, seus direitos e deveres 

como Petianos; 

2. Regulamentar a integração dos bolsistas, voluntários e tutor do programa com o corpo 

docente e demais discentes da instituição, inclusive em nível de pós-graduação, 

quando for o caso; 

3. Regulamentar os recursos financeiros do grupo; 

4. Regulamentar procedimentos para a facilitação do domínio dos processos e métodos 

gerais e específicos. 

  

2 ESTRUTURA 

  

2.1 Do grupo PET-EF  

1. Um tutor; 

- O período máximo de tutoria será de três anos, não prorrogáveis; 



- O professor que já foi tutor do PET-EF poderá se candidatar a tutoria novamente, 

depois de um intervalo de três anos ou após o período de tutoria de outro professor; 

2. Doze petianos bolsistas; 

3. No máximo, seis petianos não-bolsistas. 

  

3 ATRIBUIÇÕES 

  

3.1 Da Coordenação do Curso de Graduação e da unidade Acadêmica: 

  

1. Participar quando solicitado, na discussão do planejamento de atividades do grupo; 

2. Estimular a interação crítica do grupo com o projeto pedagógico do curso; 

3. Participar da avaliação do grupo, enriquecendo o processo por meio da visão da 

coordenação. 

  

3.2 Do tutor 

1. Somar esforços para que as atividades do grupo PET-EF repercutam positivamente no 

curso; 

2. Planejar e supervisionar as atividades individuais e em grupo dos petianos; 

3. Coordenar a seleção de petianos bolsistas e/ou não-bolsistas; 

4. Submeter, anualmente, a proposta de trabalho do grupo para aprovação pela 

coordenação do curso de graduação antes do envio ao Comitê Gestor; 

5. Orientar os petianos em suas atividades dentro do grupo PET-EF; 

6. Dedicar carga horária mínima de 8 (oito) horas semanais para suas atividades no PET-

EF; 

7. Atender, nos prazos estipulados, às demandas do Comitê Gestor; 

8. Controlar a frequência e a participação dos petianos nas atividades desenvolvidas pelo 

grupo PET-EF e/ou em parceria; 

9. Fazer referência a sua condição de tutor do PET-EF nas publicações e trabalhos 

apresentados; 

10. Efetuar desligamentos e substituições de bolsistas e não-bolsistas quando necessário; 

11. Contribuir com 2,5% do valor da bolsa de tutoria para recursos próprios do PET-EF; 

12. Ser responsável, junto a um dos alunos petianos, pela manutenção e controle dos 

recursos próprios do PET-EF; 

13. Homologar, mensalmente, as bolsas dos petianos do PET-EF; 



14. Prestar contas do custeio anual na Plataforma SigPET; 

15. Coordenar o Relatório Final de atividades e submeter na Plataforma SigPET dentro do 

prazo estipulado; 

16. Coordenar a elaboração do Relatório Final Institucional, provido de descrições 

detalhadas e imagens explicativas, de atividades executadas pelo PET-EF e entregar o 

mesmo para as Chefias imediatas, Coordenação de Engenharia Florestal e Diretoria de 

Graduação e Educação Profissional; 

17. Encaminhar para os petianos as Atas das reuniões e/ou disponibilizar em arquivo 

online; 

18. Acompanhar semestralmente as disciplinas em que o aluno está matriculado, o 

histórico escolar e o Coeficiente de Rendimento atualizado; 

19. Zelar pela harmonia e integração entre os petianos; 

20. Assegurar o funcionamento operacional do grupo. 

 

 3.3 Da transição de tutores  

1. Depois de selecionado, acompanhar por, no mínimo 60 dias, as atividades exercidas 

pelo grupo PET-EF, antes da sua efetivação como tutor;  

2. Acompanhar o encerramento das atividades e a elaboração dos Relatórios finais, 

quando pertinente, elencados no item 3.2, do PET-EF; 

3. O tutor em atividade deverá repassar todas as normativas vigentes para o tutor 

selecionado, em especial a Plataforma SigPET; 

4. Acompanhar, por dois meses, a homologação de bolsas; 

5. Acompanhar a Prestação de contas, quando em período vigente, na Plataforma 

SigPET; 

6. Acompanhar e auxiliar a elaboração do Planejamento Anual de Atividades do PET-

EF; 

  

3.4 Dos petianos 

1. Zelar pela qualidade acadêmica do PET-EF; 

2. Participar, durante a sua permanência no PET-EF, de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; 

3. Participar das atividades programadas pelo PET-EF; 

4. Apresentar excelente rendimento no curso de graduação; 



5. Não acumular duas reprovações em disciplinas após seu ingresso no grupo. O 

acúmulo de duas reprovações é critério de desligamento do PET-EF; 

6. Manter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 0,6000; 

7. Apresentar excelente rendimento nas atividades dentro do grupo PET-EF; 

8. Publicar ou apresentar pelo menos dois trabalhos acadêmicos por ano em eventos de 

natureza científica, individualmente ou em grupo; 

9. Fazer referência à sua condição de petiano nas publicações e trabalhos apresentados; 

10. Cumprir exigências estabelecidas no termo de compromisso;  

11. Dedicar-se com carga horária mínima de 20 horas semanais, sendo sugerido 3 horas 

para reuniões semanais, 5 horas para pesquisa individual e as demais horas para 

atividade do PET sem prejuízo de suas atividades no curso de graduação;  

12. Cada petiano terá direito a faltar 3 (três) reuniões por semestre, desde que sejam 

justificadas. Excedendo o número de faltas o petiano será avaliado pela tutoria e os 

demais petianos se é plausível de ser desligado do programa.  

13. Cada petiano terá direito a faltar em 2 (duas) atividades desenvolvidas por todo o 

grupo, por ano, desde que sejam justificadas. Excedendo o número de faltas o petiano 

será avaliado pela tutoria e os demais petianos se é plausível de ser desligado do 

programa.  

14. Todo petiano deverá contribuir mensalmente com os “recursos próprios do PET” no 

montante de 2,5% do valor da bolsa. Salvo meses acordados em reunião e registrado 

em ata a isenção; 

15. Fazer as atas das reuniões, quando solicitado, e encaminhar para o tutor; 

16. Zelar pela organização e limpeza da sala do PET-EF; 

17. Zelar pela organização e manutenção de todos os equipamentos, materiais de 

consumo e ferramentas pertencentes ao PET-EF. 

18. Controlar o empréstimo e a devolução dos materiais pertencentes ao PET-EF; 

19. Preencher a lista de empréstimo de materiais afixada na sala do PET-EF. 

  

4 REQUISITOS E PROCEDIMENTOS PARA INGRESSO NO PROGRAMA 

  

4.1 Requisitos 

1. Para ingressar no PET-EF, são obrigatórios os seguintes requisitos: 

  

4.2 Do candidato à tutoria 



  

1. Pertencer ao quadro permanente da instituição, sob contrato de regime de tempo 

integral e dedicação exclusiva; 

2. Ministrar, ao menos, uma disciplina curricular no curso de Engenharia Florestal em 

cada semestre; 

3. Ter título de doutor (casos excepcionais serão tratados pela comissão de avaliação); 

4. Comprovar atuação efetiva em atividades no curso de Engenharia Florestal; 

5. Dedicar carga horária semanal mínima de 8 horas às atividades do grupo, sem 

prejuízo das demais atividades; 

6. Adequar-se a um perfil que inclua: 

- Ter vida acadêmica destacada, com experiência na orientação de alunos em 

diversos níveis (graduação e pós-graduação); 

- Ter visão interdisciplinar e experiência em áreas que envolvem a tríade 

universitária: ensino, pesquisa e extensão; 

-  Ter visão ampla do curso de Engenharia Florestal; 

-  Desenvolver atividades ligadas à melhoria da qualidade de ensino do curso; 

-  Ter bom relacionamento com o corpo docente e discente; 

-  Identificar-se com a filosofia e os objetivos do PET. 

 

4.3 Do candidato à petiano 

  

1. Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Engenharia Florestal; 

2. Estar cursando no mínimo o segundo e no máximo o oitavo período do curso; 

3. Obedecer aos critérios especificados no edital de seleção de bolsistas; 

4. Ter um coeficiente de rendimento igual ou superior a 0,6000. 

 

5 DA SELEÇÃO 

  

5.1 Seleção de Tutores e petianos 

  

1. A Seleção de tutores e petianos será realizada mediante Editais específicos divulgados 

na página da DIRGRAD da UTFPR do Campus Dois Vizinhos.  

2. A seleção dos alunos candidatos ao PET deverá ser realizada por uma comissão 

formada pelo tutor, dois professores da instituição e petianos; 



3. O processo seletivo deverá ser composto por diferentes métodos avaliativos. 

  

6 CRITÉRIOS DE DESLIGAMENTO 

  

6.1 Do tutor 

O desligamento de um tutor em exercício far-se-á por: 

  

1. Desistência do próprio professor; 

2. Parecer contrário à sua permanência no grupo, em função de descumprimento do 

termo de compromisso e das atribuições contidas no regulamento, conforme relatório 

do Comitê Gestor, devidamente homologado pelo Conselho Superior; 

3. Quando os petianos julgarem que o tutor não está cumprindo com as obrigações 

constantes no item 3.2. 

  

6.2 Dos petianos 

O desligamento de um petiano far-se-á por: 

  

1. Conclusão, trancamento ou abandono do curso; 

2. Desistência do petiano, mediante solicitação; 

3. Descumprimento do termo de compromisso e demais atribuições previstas no presente 

regulamento e na Lei 11.180 de 23 de setembro de 2005; 

4. Prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do PET ou com 

o ambiente universitário; 

5. Quando o petiano não cumprir as obrigações do item 3.4. 

 

7 DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Programa de Educação Tutorial – Engenharia 

Florestal em reunião específica para tal. 

  

Aprovado na Ata 05/2020 do dia 06 de abril de 2020   

 


