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REGIMENTO INTERNO DO GRUPO PET ZOOTECNIA DA UFRPE 
 

CAPITULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º – O presente Regimento Interno, elaborado a partir dos termos presentes no Manual de 
Orientações Básicas do PET,tem por finalidade disciplinar as atividades comuns aos integrantes do grupo, 
no plano administrativo e didático, bem como fixar normas gerais para o bom funcionamento do grupo. 

 
CAPITULO II 

 
FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 2º – Com o Regimento Interno busca-se estabelecer as atribuições pertinentes ao programa que 

deverão ser cumpridas pelos integrantes do grupo, ao ingressar no PET Zootecnia da UFRPE. 
 
Art. 3º – No desempenho de suas funções o integrante deverá: 

 
I - Cumprir o regimento; 
II - Defender os interesses e a filosofia do Programa de Educação Tutorial – PET. 
 
Art. 4º – São objetivos do Regimento Interno: 

 
I - Zelar pela unidade do grupo PET Zootecnia; 
II - Incentivar a integração e a articulação dos integrantes; 
III - Manter o grupo em conformidade com os objetivos do Programa de Educação Tutorial. 
 

CAPITULO III 
 

ESTRUTURA DO GRUPO 
 

Art. 5º – O grupo PET Zootecnia passa a classificar seus membros como: 

 
I - Integrante bolsista; 
II - Integrante não bolsista; 
 
Parágrafo 1. O integrante não bolsista irá atuar voluntariamente, até que a bolsa prevista para ele esteja 

disponível. 
 
Parágrafo 2. Será exceção o integrante que por meio de seleção simplificada, participe de atividades 
específicas envolvendo o grupo, reforçando o caráter temporário como voluntário. 
 
Parágrafo 3. De acordo com o Manual de Orientação Básicas do PET não será permitido o ingresso e 
permanência de graduando que possua qualquer outro tipo de bolsa mérito. 
 
Art. 6º – Mesmo com a classificação dos integrantes prevista no Art. 5º, para efeito de responsabilidades, 

atribuições e deveres, não haverá distinção entre bolsistas e não bolsistas. 
 

CAPITULO IV 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
Art. 7º – O edital do processo de seleção para integrantes do grupo deverá ser divulgado oficialmente, no 
âmbito do respectivo curso de graduação, com antecedência mínima de dez dias de sua realização, 
incluindo informações sobre data, local, horário, critérios e procedimentos de seleção. 
 
Parágrafo único. O número de vagas abertas em cada processo seletivo será definido de acordo com a 
demanda do grupo. 
Art. 8º – São pré-requisitos para participar do processo seletivo: 



 
I - Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Zootecnia da UFRPE; 
II - Estar cursando entre o 2º e o 7º período; 
III - Ter coeficiente de rendimento escolar igual ou superior a 6,0; 
IV - Apresentar no máximo duas reprovações no histórico escolar, sem sofrer penalidade ao decorrer da 
seleção. 
 
Art. 9º - A comissão de seleção será composta pelo tutor do PET zootecnia, e no mínimo três integrantes 
do grupo. 
 
Parágrafo único. Os integrantes deverão ter, no mínimo, um ano de grupo PET. Salvo exceções que não 
haja número suficiente de integrantes nesta categoria. 
 
Art. 10º – A seleção será constituída de quatro etapas: 

 
I - Prova escrita: Esta será dividida: Questões referentes ao Manual de Orientação Básica do PET, 
disponibilizado no Portal do MEC, o regimento interno do grupo PET Zootecnia e assuntos pertinentes à 
dinâmica do grupo; 
II - Entrevista: Realizada por uma banca composta pelo tutor do grupo, professor do Departamento de 
Zootecnia, tutor de outro grupo PET, um petiano de outro grupo PET e integrante(s) do grupo; 
III - Dinâmica de grupo: Realizada por um profissional da UFRPE ligado a área de psicologia. Salvo 
exceções em casos extraordinários; 
IV - Apresentação de currículo e histórico: Pode ser feita na forma de apresentação em Power point ou 
qualquer outra forma que o candidato escolher, com duração máxima de até 10 minutos. 
 
Parágrafo 1. O NAO comparecimento a uma das quatro etapas da seleção resultará na 
DESCLASSIFICAÇÃO do candidato. 

 
Parágrafo 2. A comissão de seleção tem autonomia de modificar a ordem de qualquer uma das etapas, 

mediante aprovação dos demais integrantes do grupo. 
 
Art. 11º – Os alunos selecionados na condição de não bolsistas receberão a bolsa, mediante o 
desligamento ou conclusão de curso de um dos bolsistas, seguindo-se a ordem de classificação na 
seleção. 
 
Art. 12º – Os novos integrantes passarão por um período probatório de três meses, onde será avaliado o 

desempenho e determinada a sua permanência no programa, pelos demais integrantes do grupo. Quando 
necessário um novo probatório poderá ser definido pelo grupo. 
 
Parágrafo único. Caso o integrante não se identifique ou não apresente desempenho satisfatório será 

desligado do programa. 
 

CAPITULO V 
 

REUNIÕES 
 

Art. 13º – As reuniões ordinárias acontecem duas vezes por semana, pontualmente às 12h, com duração 

de uma hora, sendo toda segunda e quinta, podendo ser modificadas quando aprovado em reunião 
ordinária ou extraordinária por maioria dos votos. 
 
Parágrafo 1. Em todos os tipos de reuniões será dada a tolerância de 15 minutos após o seu início. 

Terminado o prazo o atraso será registrado. 
 
Parágrafo 2. Reuniões ordinárias não poderão ser realizadas em período de férias letivas e semanas de 

provas estabelecidas pelo calendário acadêmico da universidade. 
 
Art. 14º – As reuniões podem ser de natureza: 

 
I - Ordinária: Deliberações, prestações de contas, questões de ordem, informes e discussões no âmbito do 
funcionamento do próprio grupo; 



II - Científica: espaço para realização de atividades de cunho científico; 
III -  Extraordinária: reunião de qualquer natureza, agendada de forma extraordinária; 
IV – Planejamento e Regimento Interno: reunião anual, que ocorre preferivelmente no mês de janeiro, na 
qual é decidido e avaliado as atividades e discutido o regimento interno.  
V – Avaliação: reunião semestral onde cada integrante, grupo e cargos, serão avaliados de acordo com as 
regras expostas no capitulo VIII deste regimento interno. 
 
Art. 15º – As reuniões extraordinárias podem ser solicitadas por qualquer integrante, sendo necessário o 
esclarecimento do seu motivo ao restante do grupo. 
 
Parágrafo único. Esta deverá ser comunicada até 48 horas antes do horário previsto para o início da 
reunião, por envio de e-mail e demais meios de comunicação. 
 
Art. 16º – Não existe quorum para qualquer reunião, com exceção das reuniões de Planejamento e 

Avaliação que só poderão acontecer com no mínimo 51% do grupo. 
 
Parágrafo único. As decisões das reuniões ordinárias e extraordinárias poderão ser votadas sem quorum, 

exceto nos casos em que no mínimo 50% dos integrantes do grupo estejam com sua ausência justificada. 
 
Art. 17º – As reuniões de Planejamento e Avaliação deverão ser marcadas com antecedência mínima de 

um mês, salientando-se que, para a marcação de tais datas, todos os integrantes devem estar com total 
disponibilidade, não marcando compromissos para a referida data. 
 
Art. 18º – Com relação aos períodos de recesso, para todo o grupo, haverá no ano: 

 
I - Um período fixo entre os feriados de Natal e Ano Novo; 
II - Dois períodos de férias no ano com duração de 30 dias, deve ser decidido em reunião ordinária 
coincidindo com recesso letivo.  
III – Durante o período de greve será discutida e votada a continuidade das atividades em reunião 
ordinária. 
 
Parágrafo único: O período de férias pode ser revogado caso haja necessidade de cumprimento do 
planejamento. 

 
CAPITULO VI 

 
DIREITOS E DEVERES 

 
Art. 19º – São deveres dos integrantes do grupo: 

 
I - Conhecer, cumprir e zelar pelo cumprimento do presente regimento; 
II - Conhecer e cumprir o Manual de Orientações Básicas do PET; 
III - Respeitar as decisões do Comitê Local de Avaliação e Acompanhamento (CLAA); 
IV - Comparecer a todas as atividades do grupo, incluindo reuniões, e cumprir as atividades coletivas e 
individuais; 
V - Manter a integridade do grupo e do Programa, bem como pelo compromisso social e acadêmico 
assumido; 
VI - Cumprir o Planejamento de Atividades Individuais e Coletivas do grupo; 
VII - Executar e fazer executar as deliberações do grupo durante as reuniões; 
VIII - Organizar e promover os eventos previstos no planejamento do grupo; 
IX - Nomear e gerenciar comissões e grupos de trabalho; 
X - Dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades ligadas ao Programa em conformidade com o Manual 
de Orientações Básicas do PET; 
XI–Procurar manter rendimento acadêmico igual ou superior a média da instituição. 
 
Art. 20º – Das obrigações individuais: 

 
I - Em toda publicação deverá constar que é integrante do PET Zootecnia da UFRPE; 
II - Obrigatoriedade de cumprir o plantão; 



III - Efetuar o pagamento da contribuição mensal de R$ 7,00 (sete) até dez dias úteis após liberação das 
bolsas, sujeito a multa de R$ 7,00 (sete) no próximo mês. 
 
Parágrafo único. O não cumprimento de atividades deverá vir acompanhado de uma justificativa que será 

avaliada pelo tutor do grupo. Não aceita a justificativa, o integrante do grupo terá prazo de um mês, após 
término do período, para cumprir com o proposto. Caso não cumpra com as atribuições, caberá ao tutor as 
devidas providências. 
 
Art. 21º – Das obrigações coletivas: 

 
I - Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas pelo grupo; 
II - O grupo deverá propor atividades coletivas com participação de alunos da Graduação, podendo 
também, incentivar a participação de alunos de outras áreas; 
III - Realizar a limpeza mensal da sala do grupo, de acordo com as comissões estabelecidas no 
planejamento interno; 
 
Parágrafo único. As atividades coletivas estarão previstas no plano anual de atividades e deverão ser 

cumpridas pelo grupo. 
 
Art. 22º – São direitos e garantias dos integrantes do grupo: 

 
I - Ter acesso à estrutura do grupo, como sala, material de consumo; 
II - Usufruir os benefícios proporcionados pelo PET Zootecnia da UFRPE; 
III - Encaminhar por escrito qualquer reivindicação pertinente ao grupo, primeiramente para o tutor e 
depois se desejar para os demais integrantes do grupo. 
 

CAPITULO VII 
 

COMISSÕES E CARGOS 
 

Art. 23º – Os cargos serão os seguintes: 

 
I – Secretário e Vice-secretário; 
II - Tesoureiro; 
III - Almoxarife; 
IV - Líderes de Atividades. 
 
Art. 24º – As comissões serão formadas mediante candidatura voluntária. Não havendo voluntários, serão 
formadas mediante sorteio. 
 
Art. 25º – Os cargos atuarão por um período de 6 meses, podendo haver prorrogação. 

 
Art. 26º – Qualquer integrante poderá propor, em reunião ordinária ou extraordinária, destituição de um 

integrante de alguma comissão. Na ocasião, deverá ser exposto o motivo da proposta e realizada votação. 
Caso haja destituição, realiza-se a substituição de acordo com o Artigo 24º. 
 
Art. 27º – São atribuições do secretário e vice-secretário: 

 
I - Coordenar, executar e controlar os serviços relacionados com expediente, comunicação e arquivo do 
grupo; 
II - Expedir as comunicações aos demais membros; 
III - Redigir as atas das reuniões de probatório, planejamento e regimento. 
IV – Homologar as frequências mensais. 
V – Atualização das redes sociais do PET-ZOOTECNIA 
 
Art. 28º – São atribuições do tesoureiro: 

 
I - Organizar, dirigir e fiscalizar as atividades financeiras do grupo, mantendo em dia a contabilidade, que 
deverá ser realizada em livro apropriado e devidamente rubricado, sendo a mesma apresentada em 
reunião semestral; 



II - Prover dentro das possibilidades financeiras os gastos devidamente autorizados pelo grupo, quando 
possível; 
III - Cobrar o pagamento das multas e contribuição mensal dos integrantes. 
 
 
Art. 29º – São atribuições do almoxarife: 

 
I - Coordenar, executar e controlar os serviços relacionados com material, manutenção e patrimônio do 
grupo; 
II - Elaborar a lista de materiais a serem comprados; 
III - Manter em dia e apresentar o inventário do grupo em reunião semestral; 
IV - Listar materiais recebidos e usados do Almoxarifado. 
 
Art. 30º – São atribuições dos líderes de atividades: 

 
I - Coordenar, executar e controlar as atividades estabelecidas na reunião de planejamento; 
II - Elaborar ofícios de requisição de materiais e/ou outros para execução da atividade; 
III - Elaborar relatório final da atividade desenvolvida. 

 
CAPITULO VIII 

 
AVALIAÇÃO INTERNA 

 
Art. 31º - A avaliação será constituída de três momentos:  

 
I- Avaliação das atividades: Após a realização de cada atividade deverá ser feito um relatório e neste 
devem constar a avaliação do público e dos demais petianos. Os critérios a serem avaliados serão: 
presença, divulgação, organização, execução, e prazo. A nota será de 1 a 5 pontos. Esta avaliação será 
realizada na primeira reunião após a atividade. 
II- Dinâmica de avaliação em grupo com um(a) psicólogo(a): A dinâmica terá objetivo levantar os 
problemas de convivência do grupo. Neste momento não serão computadas notas, mas será feito um 
relatório que poderá ajudar na terceira etapa avaliativa. Esta avaliação será semestral, sendo um de 
caráter avaliativo. 
III - Avaliação do integrante:O petiano será avaliado através de notas de relatórios obtidos nas avaliações 
anteriores e da ficha de avaliação. Os parâmetros da ficha de avaliação serão: 
Compromisso/responsabilidade, convivência, desempenho, iniciativa, participação, plantões, reuniões, 
saber ouvir e saber falar. Sugestões, críticas e comentários deverão ser feitas de forma verbal. Esta ficha 
será preenchida ao final de cada semestre. 
 

 
Art. 32º – Cada integrante será avaliado semestralmente pelos demais integrantes do grupo, incluindo o 

tutor com notas que vão de 1 (péssimo) até 5 (ótimo). 
 
Art. 33º – A avaliação do integrante: Será formada a partir da média das notas atribuídas a cada integrante 

na tabela de desempenho e apresentados aos demais na forma de gráficos por meio de slides. 
 
Art. 34º – Os resultados das avaliações servirão para caracterizar o integrante dentro do grupo: 

 
I - O integrante que atingir nota igual/ maior a 3,5 será considerado como cumpridor dos objetivos 
estabelecidos, portanto não recebendo nenhum tipo de advertência; 
II - O integrante que obtiver nota menor que 3,5 receberá uma advertência e aconselhamento formal pelo 
grupo sobre o que precisa melhorar. 
 
Art. 35º – As avaliações são cumulativas, e após duas avaliações negativas convoca-se duas reuniões 

extraordinárias, sendo este controle realizado pelo secretário e/ou vice-secretário. 
 
Parágrafo 1. Na primeira reunião, o integrante julgado faz sua defesa. 

 
Parágrafo 2. Na segunda reunião, os integrantes analisam o caso, sem a presença do integrante julgado, 
e votam. 



 
Parágrafo 3. Em caso de empate em quaisquer circunstâncias, o tutor terá o direito do voto de minerva 

(Voto de desempate). 
 
Parágrafo 4. Em caso de permanência do integrante e exista uma terceira avaliação negativa, o grupo 
fará um convite formal para a saída do integrante. 
 
Art. 36º – Exceções ao Artigo 35º serão revogadas pelo grupo, com total poder de decisão do tutor. 

 
CAPITULO IX 

 
FREQUÊNCIA 

 
Art. 37º – A frequência será avaliada a cada reunião de Avaliação, pelo grupo. 

 
Art. 38º – O integrante deverá ter uma frequência mensal mínima de 75%. 

 
Parágrafo único. No caso do não cumprimento da frequência mínima será aplicado advertência e 
penalidade a ser definida pelo grupo em reunião ordinária.  
 
Art. 39º – Serão abonadas as faltas a atividades e reuniões do grupo somente pelos seguintes motivos, e 
desde que o integrante preste satisfação ao grupo até cinco dias após a atividade: 
 
I - Problemas de saúde mediante apresentação de atestado médico; 
II - Morte de familiares, sendo facultada licença de 15 dias no caso de morte de familiares de 1º ou 2º 
graus; 
III - Participação em encontros científicos, apresentação de trabalhos ou participação na organização de 
encontros científicos, que impeçam o integrante de comparecer à atividade; 
IV - Prova ou aula da Universidade no horário e dia da atividade; 
V - Ocorrências policiais que tenham impedido a vinda à atividade mediante a apresentação do boletim; 
VI – Casos nos quais esse regimento seja omisso deverão ser discutidos em reunião; 
VII – Acumular quatro atrasos em reuniões implicará em uma falta. 
 
Art. 40º – Caso um integrante solicite breve afastamento de caráter pessoal, o tutor deve ser informado 

em regime de urgência e aprovar a solicitação. 
 

CAPITULO X 
 

DESLIGAMENTO 
 

Art. 41º – O integrante bolsista e não bolsista será desligado do grupo e do programa nos seguintes 

casos: 
 
I - Conclusão, trancamento de matrícula institucional ou abandono do curso de graduação; 
II - Desistência; 
III - Avaliação interna de desempenho insuficiente nas atividades do grupo; 
IV - Acumular duas reprovações no histórico escolar, após o ingresso no programa; 
V - Descumprimento das obrigações junto à coordenação do curso de graduação; 
VI - Descumprimento das atribuições previstas nos Artigo 20º e 21º; 
VII - Prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do programa ou com o ambiente 
universitário; 
VIII - Intercâmbio Internacional. 
 
Parágrafo 1. O processo de desligamento de integrantes seguirá as recomendações sugeridas pelo 

ComitêLocal de Avaliação e Acompanhamento (CLAA). 
 
Parágrafo 2. O processo será deliberado pelo Comitê Local de Avaliação e Acompanhamento (CLAA), 

levando em consideração eventuais justificativas apresentadas pelo integrante e previamente analisadas 
pelo tutor. 
 



CAPITULO XI 
 

PATRIMÔNIO 
 

Art. 42º – O uso dos computadores pelos integrantes segue a seguinte escala de prioridade: 
 
I - Atividades intrínsecas do grupo; 
II - Atividades profissionais peculiares a cada integrante e outros assuntos estudantis; 
III - Lazer e entretenimento. 
 
Art. 43º – O uso das impressoras é de prioridade das atividades do grupo, sendo permitido, entretanto, 
para fins estudantis dos integrantes, desde que seu uso seja consciente. 
 
Parágrafo único. Cada integrante terá direito a uma cota semestral de 100 folhas para impressão e 

Xerox, podendo ser acumulado para os próximos semestres. 
 
Art. 44º – A retirada de qualquer material e/ou equipamento da sala do PET sem registro no livro de 

empréstimos é terminantemente proibida. Todos os ônus resultantes de tal infração caberão ao integrante 
responsável pelo ato. 
 

CAPITULO XII 
 

EVENTOS DO PET 
 

Art. 45º – Cada integrante deverá comparecer anualmente, ao menos, a um evento além dos INTERPETs 
no Recife e região metropolitana 
 
Art. 46º – O caixa do PET deverá custear de forma total ou parcial a inscrição de cada integrante em um 
evento, de acordo com a disponibilidade de recursos para o evento. 
 

CAPITULO XIII 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 47º – Emendas e modificações a este regimento poderão ser sugeridas por qualquer integrante do 
PET Zootecnia, desde que formalizado em reunião ordinária, para ser debatido e votado. 
 
Art. 48º – Os casos omissos neste regimento seguirão as normas apresentadas no Manual de Orientações 
Básicas do PET. 
 
Parágrafo Único. Em caso de exceção, ficará sob prerrogativa do tutor decidir qual procedimento tomar. 

 
Art. 49º – Uma vez aprovado pela maioria dos integrantes do grupo, o presente Regimento Interno entrará 

em vigor a partir do primeiro dia após sua promulgação. 

 


