
  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

RESOLUÇÃO N. 161, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2014 

Aprova o Regulamento do 

Comitê Local de 

Acompanhamento e Avaliação 

de grupos do Programa de 

Educação Tutorial 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso 

de suas atribuições regulamentares, considerando a autonomia constante no art. 54 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em conformidade com a Lei nº. 11.892, de 29 

de dezembro de 2008 e a decisão do Conselho Superior na reunião do dia 2 de dezembro 

de 2014, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Instituir e aprovar, na forma desta resolução. o Regimento Interno do 

Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) dos grupos do Programa de 

Educação Tutorial (PET) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo (IFSP), instituído no âmbito da Pró-reitoria de Ensino em conformidade à Portaria 

MEC nº. 343, de 24 de abril de 2013 que altera dispositivos da Portaria MEC nº. 976, de 

27 de julho de 2010, a qual dispõe sobre o Programa de Educação Tutorial (PET). 

CAPÍTULO I 

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

Art. 2º . Compete ao CLAA do IFSP: 
I. desempenhar as funções definidas e delegadas pelo Ministério da Educação e 

assegurar o acompanhamento e avaliação das atividades dos grupos PET do IFSP, de 

acordo com a Portaria MEC nº 343 / 2013 ou qualquer outra norma que venha a 

substituí-la ou modificá-la. 

Art. 3º . Em conformidade ao Art. 11 da Portaria MEC nº 343/2013. são 
atribuições do CLAA: 

I - acompanhar e avaliar o desempenho dos grupos PET e dos professores 

tutores: 
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IH - zelar pela qualidade e inovação acadêmica do PET e pela garantia do 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

HI - apoiar institucionalmente as atividades dos grupos PET: 

IV - receber e avaliar os planejamentos e relatórios anuais dos grupos PET; 

V - verificar a coerência da proposta de trabalho e dos relatórios com o Projeto 

Pedagógico Institucional e com as políticas e ações para redução da evasão e insucesso 

nas formações em nível de graduação do IFSP: 

VI — referendar, conforme o caso. os processos de seleção e de desligamento de 

integrantes discentes dos grupos. por proposta do professor tutor; 

VI - avaliar a solicitação de aumento da quantidade de bolsas concedidas pelo 
grupo PET. posicionando-se favoravelmente ou não a esse pedido. A solicitação deverá 

ser encaminhada, devidamente justificada. pelo professor tutor ao CLAA do IFSP. 
VIII - analisar os processos de seleção e de desligamento de tutores e. conforme 

o caso, aprová-los. bem como sugerir à Comissão de Avaliação a substituição de tutores 

e emitir parecer sobre a extinção de grupos: 

IX - propor à Comissão de Avaliação critérios e procedimentos adicionais para 

o acompanhamento e a avaliação dos grupos PET do IFSP; 
X - propor estudos e programas para o aprimoramento das atividades dos 

grupos PET do IFSP: 
XI - organizar dados e informações relativas ao PET e emitir pareceres por 

solicitação da Comissão de Avaliação: 

XII - elaborar relatórios de natureza geral ou específica: 
XIII - coordenar o acompanhamento e a avaliação anual dos grupos, de acordo 

com as diretrizes do programa e seus critérios e instrumentos de avaliação definidos no 

Manual de Orientações Básicas; 

XIV - homologar os Planos de Trabalho e os Relatórios dos Grupos PET 

previamente aprovados pela Pró-reitoria de Ensino: 
XV - elaborar o relatório institucional consolidado e encaminhá-lo à Sesu, com 

prévia aprovação do Conselho Superior. 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 4º. O CLAA será composto por seis membros, sendo: 

I - dois tutores PET; 

H - um discente bolsista PET; 

HI - um representante da Pró-reitoria de Ensino: 

IV - um representante da Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação ou da Pró-reitoria 

de Extensão; 
V -um Coordenador de Curso. 
$ 1º. Serão designados dois tutores e dois suplentes dessa categoria, eleitos 

ou
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pelos seus pares. 

$ 2º. Serão designados um discente bolsista PET e um suplente, eleitos pelos 
representantes discentes de cada grupo PET. 

$ 3º. Serão designados, também, um representante da Pró-reitoria de Ensino e 

seu respectivo suplente. 

9 4º. Serão designados um representante e um suplente. indicados pela Pró- 
reitoria de Pesquisa e Inovação ou pela Pró-reitoria de Extensão. 

$ 5º. Serão designados dois coordenadores de curso de graduação 

(preferencialmente de cursos vinculados aos grupos PET), um membro titular e um 

suplente, indicados pela Diretoria de Graduação da Pró-reitoria de Ensino. 

$ 6º. A Pró-reitoria de Ensino designará um interlocutor do PET, escolhido 

pelos membros do CLAA, para apoiar administrativamente os grupos e representá-los 

institucionalmente junto à Secretaria de Educação Superior (SESu). O interlocutor 

deverá ser um tutor ou representante da Pró-reitoria de Ensino, e acumulará a função de 
presidente do CLAA. 

Art. 5º, Ao Presidente do CLAA compete: 

I. coordenar os trabalhos do CLAA; 

IH. — convocar e presidir as reuniões; 

WI. representaro CLAA. 

Art. 6º O mandato dos membros do CLAA será de 2 (dois) anos. podendo ser 
prorrogado por igual período. 

CAPÍTULO HI 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 7º . O CLAA se reunirá, ordinariamente, pelo menos. duas vezes a cada 

semestre letivo e. em caráter extraordinário, a qualquer tempo. sempre em atendimento 

à convocação do Presidente do CLAA ou da metade dos membros do CLAA. 

$ 1º. As reuniões poderão ocorrer presencialmente ou por videoconferência. 

$ 2º. Calendário anual específico definirá a data, hora e local das reuniões 
ordinárias. 

$ 3º. A convocação para reuniões extraordinárias será encaminhada com. pelo 
menos, sete dias de antecedência. 

$4º. As reuniões terão caráter deliberativo, 

85º. As convocações serão feitas por correio eletrônico ou memorando. 

Art. 8º. À pauta das reuniões do CLAA será definida pelo responsável pela 
convocação, 
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Art. 9º. O CLAA deliberará pela maioria simples de votos. 

Parágrafo Unico: em caso de empate. caberá ao Presidente do CLAA proferir 
o voto de qualidade. 

Art. 10. As deliberações do CLAA serão documentadas em Atas das reuniões. 

Parágrafo Unico: os membros participantes das reuniões poderão aprovar as 
atas por meio eletrônico ou pessoalmente. 

CAPÍTULO IV 

DO SUPORTE 

Art. 11. Compete à Pró-reitoria de Ensino e ao Gabinete da Reitoria fornecer 

ao CLAA o suporte técnico necessário ao desenvolvimento ou exercício de suas 
funções. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. O CLAA elaborará e aprovará seu regulamento eleitoral. o qual 

obedecerá aos seguintes princípios: 

a. serão observadas as disposições do presente documento e demais normas 
cabíveis; 

b.serão elegíveis para as representações apenas os discentes e tutores 
efetivamente vinculados aos grupos PET; 

c. em caso de vacância que prejudique a representatividade prevista no Art. 4º, 

o CLAA deverá convocar processo eleitoral simplificado para ocupação dos cargos 
vagos até o final dos mandatos originais destes. 

Art. 13. O CLAA elaborará o Regimento Interno dos Grupos de Educação 

Tutorial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 

$ 1º. O documento, citado no presente Artigo. obedecerá todos os princípios e 

normas dispostos nos documentos legais e normativos do Ministério da Educação 
(MEC) relativos ao Programa de Educação Tutorial. 

$ 2º. O Regimento Interno dos Grupos de Educação Tutorial do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo vigorará mediante aprovação 
do Conselho Superior do IFSP. 

Art. 14. O presente Regulamento poderá ser reformulado, resguardado o 

quórum de manifestação favorável de metade mais um dos membros. com posterior 
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ratificação do Conselho Superior 

Art. 15. As situações omissas serão resolvidas pelo CLAA. 

Art. 16. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se 

as disposições em contrário. 

PICO Voa 
EDUARDO ANTONIO MODENA


