
REGIMENTO DO INTERPET-CEARÁ 

 
O InterPET-CE decide aprovar em assembleia geral o presente regimento que estabelece a 

composição e organização das reuniões e as questões administrativas relativas aos grupos do 

Programa de Educação Tutorial do Ceará. 

 

Capítulo I – Dos Associados 

 

Art. 1º – A Associação dos Grupos do Programa de Educação Tutorial (PET) do estado do Ceará, 

denominada InterPET-CE, é uma associação sem fins econômicos, com sede volante e que terá 

duração por tempo indeterminado. 

 

Art. 2º - O InterPET-CE é composto por bolsistas, não-bolsistas, tutores e egressos do Programa de 

Educação Tutorial do Estado do Ceará, vinculados ao MEC-SESU ou às IES que adotem modelo 

semelhante. Bolsistas e não-bolsistas podem, por conveniência administrativa, ser agrupados de 

acordo com seu grupo PET, sempre que necessário.  

§ 1º - A associação no InterPET-CE se dá por meio de preenchimento de ficha cadastral, 

denominada contrato de associação, com vigência de um ano, sem renovação automática; 

§ 2º - A participação dos egressos e tutores no InterPET-CE é de caráter facultativo e a eles 

são aplicados direitos e deveres diferentes dos demais. 

 

Capítulo II – Dos Direitos e Deveres 

 

Art. 3º - São direitos dos associados: 

I – Falar e ser ouvido nas reuniões do IntePET-CE; 

II - Divulgar suas atividades, eventos e projetos nas reuniões do InterPET-CE; 

III - Votar e ser votado para os cargos sociais; 

IV - Desassociar-se a qualquer momento. 

§ 1º - O usufruto dos benefícios do Caixa InterPET é um direito, mediante o pagamento do 

mesmo. 

§ 2º - Os integrantes egressos não gozam dos direitos citados nos incisos III e IV. 

 

Art. 4º - São deveres dos associados, com exceção dos egressos: 

I – Incentivar a participação dos novos petianos no InterPET-CE, bem como em todas as 

outras atividades pertinentes a esta instituição; 

II – Apresentar atividades, eventos e projetos de seu grupo quando anfitriões das reuniões do 

InterPET-CE, segundo o Art. 36º; 

III – Participação, por representação, em todas as reuniões do InterPET-CE; 

IV - Participação, por representação, em todas as Feiras das Profissões promovidas pelo 

InterPET-CE; 

V – Participação em pelo menos um encontro dos grupos PET (local, regional ou 

nacional) promovido durante o ano. 

 

Capítulo III – Das Penalidades 

 

Art. 5º - São penalidades para o não cumprimento de atividades relacionadas ao Movimento 

InterPET por parte dos associados: 

I – Advertência individual; 

II – Advertência em reunião InterPET; 

III – Suspensão temporária de um ou mais direitos; 

IV – Exclusão do InterPET-CE. 

Parágrafo único: a aplicação dos incisos III e IV está sujeita a aprovação em reunião 

InterPET por aclamação. 

 

Capítulo IV – Dos Órgãos Sociais 



 

Seção I – Assembleia Geral 

 

Art. 6º - Fica definida a existência da Assembleia Geral. 

§ 1º - A Assembleia Geral poderá ser convocada por: 

I – Qualquer dos órgãos de administração; 

II – Um quinto dos associados em pleno gozo de seus direitos. 

§ 2º - A Assembleia geral deve ser convocada com antecedência mínima de 10 (dez) dias data 

de realização, e deve ser divulgada de forma tríplice: 

I – Editais divulgados no site da associação; 

II – Publicação em lista de e-mail oficial para os associados; 

III – Publicação em grupos ou fóruns de discussão dos associados. 

§ 3º - Não havendo quórum de 20% dos associados em primeira convocação, realizar-se-á a 

assembleia em segunda convocação, com mínimo de 15% dos associados, ou em terceira, com 

mínimo de 10% dos associados, respeitando um intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos entre uma 

e outra; 

§ 4º - Persistindo a falta de quórum, a assembleia deve ser remarcada para nova data. Em caso 

de reincidência, presunção de dissolução da cooperativa. 

§ 5º - Compete de forma exclusiva à Assembleia Geral a modificação do presente Regimento; 

§ 6º - Ficam definidos dois tipos de Assembleia Geral: Ordinária e Extraordinária. 

 

Art. 7º - Da Assembleia Geral Ordinária: 

§ 1º - É o órgão supremo da sociedade, e vincula a todos os associados, mesmo os ausentes; 

§ 2º - Obrigatoriamente realizada durante o Encontro Cearense de Grupos PET – EncePET; 

§ 3º - Pode deliberar sobre qualquer assunto. 

 

Art. 8º - Da Assembleia Geral Extraordinária: 

§ 1º - Poderá realizar-se sempre que necessária; 

§ 2º - Delibera sobre assuntos específicos, definidos no momento de sua convocação; 

§ 3º - As matérias de sua competência devem ser aprovadas por, pelo menos, dois terços dos 

associados presentes para que tenham validade. 

 

Seção II – Conselho Administrativo 

 

Art. 9º - O Conselho Administrativo será composto pelos Representantes Estaduais e por um 

membro de cada comissão do InterPET, e será responsável por: 

I – Integrar os trabalhos das comissões e acompanhar seus funcionamentos; 

II – Reunir-se bimestralmente e sempre que necessário para deliberar sobre assuntos não 

previstos pelo Regimento, compilando propostas para aprovação, por aclamação, em reunião 

InterPET; 

III – Reunir-se bimestralmente com os Representantes PET de cada grupo com pelo menos 

um petiano associado ao InterPET, a fim de monitorar as atividades dos grupos relacionados 

ao Movimento InterPET; 

 

Art. 10º - O prazo do mandato do Conselho Administrativo coincide com o mandato das comissões. 

 

Art. 11º - O Conselho é de caráter puramente administrativo. 

 

Seção III – Comissões 

 

Art. 12º - Cada comissão fica responsável pela criação de um arquivo para repasse de informações 

aos futuros componentes das mesmas, no meio que julgar mais adequado. 

 

Art. 13º - A Comissão Constitucional e de Avaliação deve ser composta por três membros e será 

responsável por: 

I – Garantir o cumprimento do presente Regimento; 



II – Acompanhar as atividades realizadas pelo InterPET-CE e zelar pelo cumprimento das 

mesmas; 

III – Elaborar e apresentar a metodologia de avaliação que usará um mês após sua posse, para 

aprovação em reunião InterPET-CE; 

IV – Apresentar avaliação anual, numa reunião do InterPET-CE; 
V – Moderar a lista de e-mails PET Ceará; 
VI – Aplicação das punições previstas no Art. 5º para associados que não cumpram com seus 
deveres; 
VII – Comunicar ao Conselho Administrativo sempre que um grupo PET se ausentar de 50% 
das reuniões InterPET previstas no semestre, ou ausência em três reuniões seguidas; 
VIII – Analisar semestralmente os casos faltosos não justificados ou com justificativa 
rejeitada pela comissão da Feira das Profissões para aplicação das devidas penalidades; 
IX – Avaliar o cumprimento das atribuições dos representantes, decidindo, em reunião do 
InterPET, pelo envio ou não de uma advertência; 
X – Comunicar a primeira advertência ao Representante Estadual. No caso de reincidência, 
será passível a exoneração do cargo, mediante aprovação durante reunião do InterPET; 
XI – Elaborar um formulário de avaliação online para as reuniões InterPET, e enviá-lo para a 
lista de e-mails PET Ceará após cada reunião. 
XII – Elaborar um questionário avaliativo sobre as comissões do InterPET-CE e aplica-lo 

durante o último InterPET político do semestre; 

XIII – Apresentar o resultado do questionário supracitado no InterPET seguinte. 

§ 1º - As comissões com desempenho insatisfatório no questionário citado no inciso XII, de 

acordo com os critérios definidos segundo o inciso III, devem justificar-se na reunião no qual 

o resultado for apresentado. A justificativa deve ser aceita por aclamação pela assembleia. Na 

rejeição ou ausência de justificativa, será convocada nova eleição para substituição dos 

membros da comissão; 
§ 2º - A Comissão Constitucional e de Avaliação tem direito de vetar decisões tomadas pelo 
InterPET-CE que vão de encontro ao presente Regimento. 

 
Art. 14º - A Comissão da Feira das Profissões deve ser composta por sete membros, sendo dois 

suplentes. Os cargos são de caráter administrativo, e suas funções são: 

I - Realizar duas Feiras das Profissões por semestre corrido, em escolas indicadas pelo 

InterPET- CE ou escolhidas pela própria comissão, possuindo esta autonomia na escolha do 

local da Feira; 

II - Acertar com as escolas a data de realização da feira, que deverá ser sempre as sextas-

feiras em que não ocorra reunião do InterPET-CE, em turnos alternados no semestre, ou seja, 

uma Feira pela manhã, no horário de 9h às 12h, e outra pela tarde, no horário de 14h às 17h, 

em cada semestre; 

III - Acertar com as escolas a data de realização da Feira das Profissões. Caso haja necessidade 

de mudanças de dia e horário, estas devem ser acordadas por meio de votação em reunião do 

InterPET-CE. Ademais, deve-se acertar quantidade de alunos, espaço disponível, fontes de 

energia, necessidade de aluguel de mesas, autorização para aplicação e divulgação dos 

formulários, entre outros assuntos;  

IV - Aplicar questionários posteriormente à realização da feira, a fim de acompanhar as 

atividades, gerando dados que possam ser processados e, posteriormente, publicados Os dados 

devem ser divulgados na reunião do InterPET imediatamente posterior à Feira e enviados para 

a lista de e-mails do InterPET; 

V - Conferir a presença dos grupos PET ao início do horário marcado (9h ou 14h, a depender 

do turno), com tolerância de 30 minutos, e ao término da Feira (12h ou 17h, a depender do 

turno); 

VI – Arquivar presenças e questionários aplicados nas escolas para consultas posteriores no e-

mail da Comissão; 

VII – Conferir, a cada término de semestre, se todos os grupos PET participantes das duas 

últimas Feiras das Profissões possuem placa de identificação. Na ausência de placa, a 

comissão deve solicitar o financiamento das mesmas junto a Comissão da Tesouraria; 

VIII – Solicitar semestralmente, juntamente com a Comissão de Transporte, transporte para o 

deslocamento para ida e retorno da escola que sediará a Feira junto ao Setor de Transportes de 



cada IES, com antecedência mínima de três meses. A confirmação do ônibus será dada com 

dois dias de antecedência da Feira; 

IX – Informar o horário e local de cada Feira das Profissões em InterPET, com antecedência 

mínima de vinte e um dias, e na lista de e-mails do InterPET, com antecedência mínima de 

sete dias; 

X – Receber justificativas de falta até o primeiro dia útil após a Feira. Essa justificativa deve 

ser enviada ao e-mail da Comissão da Feira das Profissões, explicando o motivo de falta em 

cada petiano do grupo. A Comissão irá avaliar as justificativas e responder aos faltosos se a 

mesma foi aceita ou não. 

 

Art. 15º - A Comissão da Secretaria será composta por cinco membros, sendo um suplente, e será 

responsável por: 

I – Arquivar relatórios e documentos; 

II – Controlar a frequência dos grupos PET nas reuniões do InterPET-CE; 

III – Apresentar o calendário na primeira reunião posterior ao ENCEPET. No calendário 

devem ser previstas as reuniões de socialização dos eventos do PET (local, regional e 

nacional); 

IV – Enviar para o Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) e para o 

Comitê Gestor de cada IES um relatório anual com a frequência dos grupos PET nas 

reuniões do InterPET-CE; 

V - Atualizar as informações referentes aos Representantes PET junto ao InterPET-CE e 

repassar à Comissão do Site para atualização da homepage do InterPET-CE; 

VI – Catalogar os petianos filiados ao Movimento InterPET e apresentá-lo aos grupos PET 

afastados ou não participantes do Movimento; 

VII – Criar um documento com orientações sobre como organizar o EncePET para os 

organizadores do evento do ano seguinte; 

VIII – Repassar à Comissão de Transporte, sempre que esta solicitar, a lista de prioridade para 

as vagas no transporte do InterPET-CE. 

 

Art. 16º - A Comissão do Site será composta por três membros e será responsável por: 

I – Publicar no site a ata, a lista de presenças da reunião e a apresentação do PET anfitrião, 

em até dois dias úteis após o envio para a lista de e-mails PET Ceará; 

II – Publicar no site a avaliação do InterPET em até um dia útil após o envio para a  lista de 

e- mails PET Ceará; 

III – Atualizar os dados das comissões do InterPET-CE no site; 

IV – Publicar no site as atas dos eventos passados (estadual, regional e nacional); 

V – Atualizar o regimento do InterPET-CE e as portarias do MEC quando modificados; 

VI – Publicar notícias sobre eventos dos grupos PET do Ceará quando feito o pedido pela lista 

de e-mails PET Ceará ou diretamente à Comissão do site; 
VII - Publicar no site do InterPET-CE a lista com  o  contato  dos  Representantes  PET do 
InterPET-CE e manter a lista atualizada de acordo com as informações repassadas pela 
Secretaria; 
VIII - Publicar no site do InterPET-CE o contato dos grupos PET do InterPET-CE (sites, fan 

page, e-mail entre outros) e manter atualizado; 

IX - Publicar a apresentação sobre o InterPET-CE no site quando solicitada pelos 

Representantes Estaduais; 

X – Criar uma revista eletrônica para publicar e divulgar os trabalhos dos grupos PET do Ceará 

apresentados nos encontros do programa, e divulgar, do Movimento InterPET, sua história, 

reuniões, diretrizes e atividades. 

Parágrafo único: A Comissão do Site fica responsável por decidir a periodicidade da publicação 

da revista. 

 

Art. 17º - A Comissão da Tesouraria será composta por três membros, sendo um suplente, e suas 

atribuições estão descritas no Art. 45º. 

 



Art. 18º - A Comissão de Transporte será composta p o r  dois membros de cada IES e será 

responsável por: 

I – Realizar orçamentos do transporte da viagem e, a partir disso, entrar em contato com a 

Comissão da Tesouraria para avaliar a viabilidade deste. Os orçamentos devem ser aprovados 

em reunião InterPET e os transportes devem ser, prioritariamente, conseguidos junto as IES; 

II – Caso necessário, propor meios de arrecadação de dinheiro, que serão sujeitos a 

aprovação em reunião do InterPET-CE; 

III – Verificar, junto com a Secretaria do InterPET, a lista de prioridade para as vagas do 

ônibus do InterPET-CE. 

 

Art. 19º - Cada comissão possui direito a uma vaga no transporte aos eventos no âmbito do PET, 

desde que cumpridas suas respectivas atribuições. 

 

Capítulo V – Dos Representantes 

 

Art. 20º - São deveres do Representante Estadual: 

I – Acompanhar as atividades realizadas pelo Comitê Local de Acompanhamento e 

Avaliação (CLAA) ou Comitê Gestor da sua IES; 

II – Comparecer às reuniões dos tutores, representando os bolsistas; 

III – Promover a discussão política, que antecede os encontros no âmbito do PET (ENAPET, 

ENEPET, entre outros); 

IV – Manter comunicação com as representações estaduais dos demais estados; 

V – Participar dos encontros no âmbito do PET (ENAPET, ENEPET, entre outros); 

VI – Participar das listas de discussão no âmbito do PET; 

VII - Participar de todas as reuniões políticas previstas no calendário do InterPET-CE; 

VIII - Realizar anualmente uma reunião com os grupos PET do interior com o objetivo de 

integrar e promover a discussão de assuntos e problemáticas pertinentes a sua realidade; 

IX - Elaborar e atualizar a apresentação sobre o InterPET-CE e solicitar à Comissão do Site 

que ela seja publicada; 

§ 1º - O não cumprimento de alguma das atribuições do cargo de Representante Estadual 

acarretará em advertência e, no caso de reincidência, a situação será avaliada em uma reunião 

do InterPET-CE; 

§ 2º: Ao Vice Representante Estadual são imputados os mesmos deveres do seu respectivo 

Representante Estadual na impossibilidade temporária deste exercer suas funções. 

 

Art. 21º - São direitos do Representante Estadual: 

 I – Ter vaga cativa no transporte disponibilizado pelo InterPET-CE para ir aos encontros do 

âmbito do PET; 

II – Ter a inscrição em eventos no âmbito do PET custeadas pelo caixa InterPET-CE. 

III – Ter uma ajuda de custo no valor de 5% da bolsa por dia de traslado para custeio de 

viagem para eventos no âmbito do PET fornecida pelo caixa InterPET-CE; 

Parágrafo único: O Vice Representante Estadual goza dos mesmos direitos do seu respectivo 

Representante Estadual na impossibilidade temporária deste exercer suas funções. 

 

Art. 22º - Em caso de vacância permanente do cargo de Representante Estadual, seu respectivo Vice 

Representante assume o cargo. 

 

Art. 23º - Cada grupo PET com, pelo menos, um petiano associado ao InterPET-CE, deverá escolher, 

a critério próprio, um petiano associado como Representante PET junto ao InterPET-CE. 

 

Art. 24º - São deveres do Representante PET: 

I - Veicular as informações referentes ao InterPET-CE (atas, convites, eventos, etc.) ao seu 

grupo; 

II - Informar à Comissão de Secretaria quanto às seleções de novos petianos do seu grupo; 

III - Atuar como referência de comunicação em parcerias com outros grupos PET; 



IV – Reunir-se com o Conselho Administrativo bimestralmente nas reuniões convocadas por 

este, a fim de repassar ao Conselho informações sobre as atividades do respectivo grupo PET 

relativas ao Movimento InterPET. 

Parágrafo único - É facultativa a presença do Representante PET nas reuniões do InterPET-

CE,  salvo sua convocação. 

 

Capítulo VI – Do Processo Eleitoral 

 

Art. 25º - Abre-se inscrição na Assembleia Geral Ordinária para os cargos de Representantes 

Estaduais, respectivos vices e comissões: Constitucional e de Avaliação, da Feira das Profissões, da 

Secretaria, do Site, da Tesouraria e de Transporte. 

§ 1º - A eleição se dará por aclamação; 

§ 2º - A definição entre membros de comissão e suplentes ou entre Representante e Vice 

Representante Estadual se dará por ordem decrescente de votação; 

§ 3º - Em caso de vagas ociosas, a candidatura será por indicação, anteriormente comunicada, 

mediante assembleia. 

 

Art. 26º - São requisitos à candidatura ao cargo em qualquer comissão: 

I – Ser associado ao InterPET-CE; 

II – Não fazer parte de nenhuma outra comissão permanente do InterPET-CE. 

 

Art. 27º - Em caso de vacância entre os titulares de comissões, o suplente mais votado assume o 

cargo. Na inexistência deste, serão convocadas eleições extraordinárias em uma reunião InterPET, 

que deve seguir as mesmas determinações do Art. 25º. 

 

Art. 28º - São requisitos à candidatura ao cargo de Representante Estadual: 

I – Ser associado ao InterPET-CE; 

II - Ter ingressado em seu grupo PET há, no mínimo, seis meses; 

II – Ter expectativa mínima de permanência no programa de um ano após a eleição; 

III – Não fazer parte de nenhuma outra comissão permanente do InterPET-CE. 

Parágrafo único: Será eleito um representante e um vice por IES que possui, no 

mínimo, um grupo PET com associados ao InterPET-CE. 

 

Art. 29º - No caso de vacância permanente de Vice Representante Estadual, será 

convocada Assembleia Geral Extraordinária para realização da eleição de novo membro 

para o cargo, que deve seguir as mesmas determinações do Art. 25º. 

 Parágrafo único: Em caso de vacância permanente simultânea de Representante 

e Vice Representante Estadual, a Assembleia convocada deverá tratar da eleição de 

ambos. 

 

Capítulo VII – Dos Fundos, Balanço das Despesas 

 

Art. 30º - Os recursos do Caixa InterPET serão divididos, de acordo com seus planos de 

utilização, nos seguintes fundos: 

I – Capital de fluxo, correspondente a 20% dos recursos do Caixa, para utilização nas 

atividades habituais da Tesouraria, descritas no Art. 45º; 

II – Capital de reserva, correspondente a 10% dos recursos do Caixa, para utilização em 

situações excepcionais nas quais os recursos reservados no inciso I não sejam suficientes ou 

para gastos não previstos neste Regimento; 

III – Capital do EncePET, correspondente a 70% dos recursos do Caixa, para utilização no 

financiamento do Encontro Cearense de Grupos PET seguinte. 

§ 1º - A divisão dos fundos será feita anualmente; 

§ 2º - O valor de referência para a divisão dos fundos será a soma dos recursos deixados 

pela Tesouraria anterior com a previsão de arrecadação anual feita pela Tesouraria;  

§ 3º - A utilização dos recursos previstos no inciso II está sujeita a aprovação em reunião 

InterPET. 



 

Art. 31º - Será feita prestação de contas semestralmente por parte da Comissão da Tesouraria a 

respeito dos gastos e ganhos do Caixa InterPET. 

 

Capítulo VIII – Das Viagens 

 

Art. 32º - Devem ser realizados eventos preparatórios para os encontros estadual, regional e 

nacional do âmbito do PET. 

§ 1º - A presença é obrigatória para aqueles que vão ao evento no ônibus custeado pelo 

InterPET- CE. Se houver justificativa de falta, ela deve ser encaminhada ao InterPET-CE e 

julgada. 

§ 2º - Em caso de falta não justificada ou de justificativa rejeitada, o petiano faltoso perderá 

a sua vaga no ônibus custeado pelo InterPET-CE. 

 
Art. 33º - Devem ser realizados eventos de socialização após os encontros estadual, regional e 

nacional do âmbito do PET. 

 

Art. 34º - Somente poderão viajar no transporte custeado pelo InterPET-CE os associados que 

também fazem parte do Caixa InterPET. 

 
Art. 35º - As vagas serão divididas entre os grupos segundo um critério de ponderação que levará 

em conta o envolvimento do referido grupo PET nos seguintes requisitos: 

I - Participação nos encontros InterPET-CE (75% de frequência nos últimos 6 meses) – 2 

pontos; 

II - Participação nos eventos precedentes daquele ano (ENCEPET, ENEPET, ENAPET) – 

1 ponto; 

III - Participação em feira de profissões (100% de frequência nas últimas 2 feiras) – 1 ponto. 

§ 1º - A não adequação a um desses critérios supracitados não imediatamente desqualifica o 

referido grupo PET a pleitear vagas em ônibus, apenas reduz sua pontuação e, 

consequentemente, a proporção em que vagas são disponibilizadas para ele. Os grupos PET 

que estiverem de acordo com pelo menos um dos critérios citados acima terão direito a uma 

vaga cada. 

§ 2º - As vagas de cada PET serão calculadas de forma objetiva através do seguinte 

procedimento: 

1) Calcular a pontuação de cada PET segundo o cumprimento ou não dos critérios 

acima; 

2) Utilizar a equação de Gadelha-Stragliotto: 

Onde: 

n = número total de grupos PET com associados; 

Pi = pontuação obtida pelo grupo PET i; 

V = total de vagas disponíveis. 

3) A partir do parâmetro x, calcular proporcionalmente as vagas, fazendo esta 

proporção em relação à pontuação de cada PET e ao número máximo de bolsistas por 

PET; 

4) De modo a evitar problemas de arredondamento, tomar-se-á a parte inteira de Vi 

para a determinação do número de vagas do PET i. Com isso, o total de vagas 

distribuídas seria inferior ao total de vagas disponíveis, já que “pedaços de vaga” 

seriam ignorados na operação da parte inteira. Essa diferença entre o número de vagas 

distribuídas e o total de vagas será distribuído utilizando como ordem a parte 

decimal/fracionária das pontuações de vaga (Pi*x) dos grupos PET, em caso de 

empates, será realizado um sorteio. 

§ 4º – Caso haja desistência da vaga até uma semana antes do evento, não será necessária 

justificativa. Após esse prazo, caso não haja justificativa, o petiano passará um ciclo de três 

encontros sem viajar pelo InterPET Ceará. 

§ 5º – A justificativa deve ser apresentada até a reunião InterPET-CE posterior ao evento e 

sujeita a aprovação. 



 
Art. 36º - Se as vagas efetivas não forem preenchidas pelo PET, estas se tornarão remanescentes. 

§ 1º - As vagas remanescentes por conta de desistências serão distribuídas entre os grupos 

PET, utilizando a pontuação resultante da equação como ordem. 

§ 2º - As vagas, efetivas e remanescentes, serão dos petianos de cada grupo PET, sendo de 

caráter intransferível para egressos ou petianos de outros grupos PET. 
§ 3º - Se, ainda assim, sobrarem vagas, essas podem ser transferidas para um petiano egresso 
o qual tenha frequência nos pré-eventos ou, em último caso, vendidas para outrem, de acordo 
com o valor da vaga. 

 

 

Capítulo IX – Das Reuniões 

 

Art. 37º - As reuniões do InterPET-CE deverão ser iniciadas com uma breve explanação sobre o 

InterPET-CE e seus objetivos, seguida da apresentação das atividades do grupo PET anfitrião. 

§ 1º - A apresentação terá caráter facultativo quando o grupo a tiver feito há menos de seis 

meses ou quando houver discussões muito extensas como pontos de pauta, que excedam o 

tempo reservado pelo grupo; 

§ 2º - Os slides da apresentação do PET anfitrião deverão ser enviados para a lista de e-mails 

PET Ceará até o primeiro dia útil após a reunião realizada. Em caso de descumprimento, o 

grupo PET perderá a prioridade na redistribuição das vagas remanescentes, nos termos do Art. 

36º, § 1º, e receberá uma advertência da Comissão Constitucional e de Avaliação, tendo prazo 

de 24 horas para o envio da apresentação a partir do recebimento da advertência. Em caso de 

reincidência, fica sujeito as punições previstas no Art. 5º; 

 

Art. 38º – O PET anfitrião deverá enviar o convite para a lista de e-mails PET Ceará com no mínimo 

quatro dias de antecedência da reunião, com exceção das reuniões extraordinárias. 

§ 1º - Caso haja o descumprimento deste artigo, o grupo PET responsável receberá uma 

advertência da Comissão Constitucional e de Avaliação do InterPET-CE. O grupo PET terá 

24 horas após o recebimento da advertência para o envio do convite. Em caso de reincidência, 

o grupo PET perderá a prioridade na redistribuição das vagas remanescentes conforme Art. 

36º, §1º e fica sujeito as punições previstas no Art. 5º; 

§ 2º - Caso o grupo PET anfitrião fique impossibilitado de sediar a reunião após o 

envio do convite, o grupo substituto não está sujeito às punições do § 1º. 

 
Art. 39º – Os pontos de pauta que serão discutidos e deliberados nas reuniões do InterPET-

CE devem ser enviados à lista PET Ceará com até dois dias de antecedência e não precisarão 

de quórum para ser votados. 

§1º - Os pontos de pautas enviados após esse prazo só poderão ser deliberados na reunião 

caso haja quórum de 10% dos associados do InterPET- CE; 

§2º - Caso o relator do ponto de pauta ou um representante não esteja presente na reunião, o 

ponto não será discutido, devendo ser adiado para a próxima reunião. Em caso de nova falta 

do relator, o ponto será retirado da pauta; 

 
Art. 40º - As atas das reuniões do InterPET-CE deverão ser enviadas para a lista de e-mails PET 

Ceará até o primeiro dia útil após a reunião realizada. 

§ 1º - As correções na ata deverão ser feitas pela lista, até a véspera da reunião 

seguinte; 

§ 2º - As deliberações contidas na ata anterior deverão ser organizadas e lidas pelo grupo 

PET anfitrião antes da exposição dos pontos de pauta; 

§ 3º - Nas atas das reuniões deve constar em anexo uma lista de presença de grupos PET 

em ordem alfabética, com exceção dos egressos, cujos nomes devem constar separadamente 

na lista; 

§ 4º - Caso haja o descumprimento deste artigo, o grupo PET responsável receberá uma 

advertência da Comissão Constitucional de Avaliação do InterPET-CE. O grupo PET terá 24 

horas após o recebimento da advertência para o envio da ata Em caso de reincidência, o grupo 



PET perderá a prioridade na redistribuição das vagas remanescentes conforme Art. 36º, §1º e 

fica sujeito as punições previstas no Art. 5º. 

 
Art. 41º - Em caso de impossibilidade do grupo PET sediar a reunião na data prevista pelo 

calendário, este deverá entrar em contato com outros grupos PET do mesmo campus, para solicitar 

uma permuta, que deverá ser comunicada na lista de e-mails PET Ceará com antecedência mínima 

de cinco dias. 

§ 1º - Caso os PETs solicitados não aceitem a proposta, a reunião deverá se manter de acordo 

com a data prevista no calendário, podendo ser sediada em outro campus; 

§ 2º - As possíveis mudanças de datas deverão ser comunicadas na reunião anterior para 

serem colocadas em votação. 

 

Art. 42º - As reuniões do InterPET-CE devem obedecer à seguinte ordem, com relação aos campi: 

Itaperi, Pici, Porangabussu, Pici, Benfica. 

§ 1º - A ordem estabelecida só poderá ser transgredida caso ocorra o previsto no Art. 40º, 

§1º; 

§ 2º - Caso o PET não esteja em um desses campi, ele será considerado em um dos campi 

supracitados, contudo cabe ao PET que sediará a reunião decidir o local da mesma. 

 
Art. 43º  - As reuniões do InterPET-CE devem obedecer à seguinte ordem, com relação aos 

tipos: Administrativo, Temático, Político, Temático. 

§ 1º - As reuniões posteriores aos eventos no âmbito do PET devem ter como ponto de pauta 

principal a socialização do evento, tendo apenas o seu tipo modificado. 

§ 2º - Entende-se por reunião administrativa as reuniões em que ocorrem as discussões sobre 

temas de cunho administrativo no âmbito do PET. 

§ 3º - Entende-se por reunião temática as reuniões em que ocorrem palestras propostas pelo 

PET anfitrião.  Os temas das palestras devem ser de caráter interdisciplinar. A palestra deve 

ter duração de no máximo uma hora. 

§ 4º - Entende-se por reunião política as reuniões em que ocorrem as discussões sobre os 

regimentos, portarias e leis que regem os grupos PET. 
§ 5º - As reuniões políticas de Março/Abril e Setembro/Outubro devem funcionar como 
“Seminário sobre o InterPET”. Os grupos PET devem enviar os petianos recém-ingressos 
nos seus grupos. 

 

Capítulo X – Das Finanças 

 

Art. 44º - A associação no Caixa InterPET se dá por meio de preenchimento de ficha cadastral, 

denominada contrato de associação, com vigência de um ano, sem renovação automática. 

Parágrafo único: o contrato será, por conveniência operacional, firmado por grupo PET, 

porém somente os associados ao InterPET do respectivo grupo que manifestarem interesse em 

participar do caixa serão imputados com os direitos e deveres referentes ao Caixa InterPET. 

 

Art. 45º – São responsabilidades da Tesouraria do InterPET-CE: 

I – Receber os pagamentos do Caixa InterPET-CE; 

II – Representar o InterPET-CE em transações econômicas de interesse do grupo; 

III – Informar quando a bolsa sair; e, em caso de atraso da mesma, procurar as devidas 

informações e divulgá-las na lista de e-mail do InterPET-CE; 

IV – Apresentar em reunião do  InterPET-CE  todos  e  quaisquer  futuros  gastos  para  

serem submetidos à aprovação, exceto os previstos em regimento, que não necessitam de 

aprovação; 

V – Financiar gastos do Movimento InterPET previstos em regimento; 

VI – Financiar gastos do Movimento InterPET não previstos em regimento, caso os mesmos 

tenham aprovação em reunião InterPET; 

VII – Analisar, juntamente a Comissão de Transporte, a viabilidade econômica dos 

orçamentos dos meios de transporte para os encontros no âmbito do PET; 

VIII – Armazenar e controlar os contratos de associação ao Caixa InterPET; 



IX – Fornecer para a comissão organizadora do EncePET os recursos referentes ao fundo do 

Caixa InterPET, definido no Art. 30º, inciso III. 

X – Cobrar taxa de atraso conforme previsto no Art. 46º, § 4º; 

 

Art. 46º - A contribuição anual do Caixa InterPET, que consiste 5% do valor da bolsa vigente por 

petiano associado ao Caixa InterPET, deverá ser paga em parcelas mensais ou contribuição única 

mediante o recebimento das bolsas. 

§ 1º - A cobrança será feita ao grupo PET que possui associados ao Caixa InterPET, não aos 

petianos; 

§ 2º - Caso haja mais de doze associados do mesmo grupo PET ao Caixa InterPET, o valor 

cobrado do grupo PET será o equivalente ao de doze associados; 

§ 3º - Em caso de pagamento anual da contribuição até 30 dias do pagamento da primeira 

bolsa do ano, haverá um desconto no valor de 5,5% do total da contribuição; 

§ 4º - Em caso de não pagamento da mensalidade até 30 dias após o pagamento da bolsa 

referente ao mês em questão, haverá cobrança de juros no valor de 1% por mês de 

inadimplência; 

§ 5º - Em caso de inclusão de novos associados ao Caixa InterPET durante a vigência do 

contrato, cabe a Tesouraria escolher a melhor forma de cobrar os novos associados. 

 

Art. 47º - Os associados ao Caixa InterPET com mais de cinco meses de inadimplência não podem 

usufruir do mesmo. 

 

Capítulo XI – Da Dissolução da Sociedade 

 

Este capítulo intencionalmente deixado em branco 

 

Capítulo XII – Das Disposições Finais e Transitórias 

 

Art. 48º - A lista de e-mails petceara@lia.ufc.br é o meio de comunicação oficial do InterPET-CE. 

§ 1º - Qualquer petiano deverá ter livre arbítrio para expressar sua opinião, desde que com 

ética e bom senso, prezando-se sempre pela eficiência da discussão. 

§ 2º - Serão considerados inapropriados os e-mails contendo palavras de baixo calão, ofensas 

pessoais, bem como discussões pessoais. 

§ 3º - Os membros da lista que se sentirem atingidos por esse tipo de e-mail devem reportar-se 

ao moderador da lista. 

§ 4º - Cinco reclamações de membros de PETs diferentes do InterPET-CE resultam em uma 

advertência do moderador. 

§ 5º - A reincidência de advertência por parte do moderador resulta em expulsão da lista de 

e- mails. 

§ 6º - Haverá direito de defesa por quem receber advertência ou sofrer expulsão por parte do 

moderador na próxima reunião do InterPET-CE após o ocorrido. 

 

Art. 49º - O e-mail oficial da Comissão da Feira das Profissões é feiradasprofissoes.pet@gmail.com 

 

Art. 50º - O site http://www.interpetce.ufc.br/ é a página oficial do InterPET-CE. 

 

Art. 51º - Em caso de necessidade de arrecadação de dinheiro, conforme o Art. 18º, inciso II, os 

grupos PET interessados em viajar ficam sujeitos à medida de arrecadação decidida. 

Parágrafo único: havendo propostas de arrecadação extra de dinheiro, o InterPET-CE deverá 

formar uma comissão independente da Comissão de Transporte. 


