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DISPOSIÇÃO INICIAL 

 

Art. 1º:  Este Regimento estabelece a composição e a competência das comissões do Grupo 

PET Agronomia, que é um programa de excelência do MEC coordenado pela SESu e 

financiado pelo FNDE, tutorado pelo Professor Doutor Jose Carlos Moraes Rufini. 

  

CAPÍTULO I – Das atribuições, direitos e deveres 

 

Art. 2º: São atribuições dos integrantes do grupo, bolsistas e não bolsistas: 

I– Cumprir as atribuições discriminadas na Legislação vigente. 

II – Cumprir e zelar pelas atribuições discriminadas neste Regimento; 

 

Art. 3º: São atribuições do professor tutor do grupo: 

I– Cumprir as atribuições discriminadas na Legislação vigente. 

II – Cumprir e zelar pelas atribuições discriminadas neste Regimento;  

III – Tutorar todas as atividades realizadas pelo grupo, no sentido de administrá-las e 

organiza-las. 

 

CAPÍTULO II – Da Estrutura 

 

TÍTULO I – Da Comissão Administrativa  

 

Art. 4º: A escolha dos responsáveis pela comissão administrativa ocorrerá anualmente em 

reunião ordinária do grupo. 

1º § - Os mandatos dos membros da Comissão só poderão ser suspensos, por desligamento 

do PET ou por decisão expressa dos demais membros da Comissão. 

2º § - A Comissão administrativa tem autonomia para convocar tanto na parte de 

planejamento quanto de execução, quantos membros do PET ela julgar necessário. Caso o 

petiano não possa estar presente, a liberação deverá ser autorizada pelo Tutor do PET 

Agronomia. 
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Art. 5º: São atribuições da Comissão Administrativa: 

I – Realizar a contabilidade do grupo, através de demonstrativos de receitas e despesas e 

fluxos de caixa; 

II – Controlar e ressarcir as despesas efetuadas por integrantes do grupo em razão das 

atividades do PET, sendo estas aprovadas antecipadamente e comprovadas mediante nota 

fiscal; 

III – Efetuar pagamentos e recebimentos em nome do grupo desde que autorizado pelo 

tutor; 

IV – Elaborar anualmente um relatório com o balanço financeiro referente a esse período. 

V – Elaborar o relatório e o planejamento anual do Grupo Pet Agronomia. 

VI – Administrar a elaboração e controle das atas das reuniões do grupo. 

VII – Administrar o espaço físico destinado as atividades do grupo. 

VIII – Reunir semanalmente e sugerir pauta para as reuniões semanais do grupo. 

IX – Organizar e arquivar todos os relatórios das atividades realizadas pelas outras 

comissões. 

 

TÍTULO II – Da Comissão de Pesquisa 

 

Art. 6º: A escolha dos responsáveis pela comissão de pesquisa ocorrerá anualmente em 

reunião ordinária do grupo. 

1º § - Os mandatos dos membros da Comissão só poderão ser suspensos, por desligamento 

do PET ou por decisão expressa dos demais membros da Comissão. 

2º § – A Comissão de Pesquisa tem autonomia para convocar tanto na parte de 

planejamento quanto de execução, quantos membros do PET ela julgar necessário. Caso o 

petiano não possa estar presente, a liberação deverá será autorizada pelo Tutor do PET 

Agronomia. 

 

Art. 7º: São atribuições da comissão de pesquisa: 

I – Planejar, Organizar e Executar atividades ligadas à pesquisa que seja idealizado pelo 

Grupo PET Agronomia. 
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II – Relatar as despesas necessárias para a Comissão Administrativa para que seja decido 

com o tutor a liberação do custeio necessário para a realização dos eventos e atividades de 

pesquisa. 

  

TÍTULO III – Da Comissão de Ensino 

 

Art. 8º: A escolha dos responsáveis pela comissão de ensino ocorrerá anualmente em 

reunião ordinária do grupo. 

1º § - Os mandatos dos membros da Comissão só poderão ser suspensos, por desligamento 

do PET ou por decisão expressa dos demais membros da Comissão. 

2º § – A Comissão de Ensino tem autonomia para convocar tanto na parte de planejamento 

quanto de execução, quantos membros do PET ela julgar necessário. Caso o petiano não 

possa estar presente, a liberação deverá será autorizada pelo Tutor do PET Agronomia. 

 

Art. 9º: São atribuições da comissão de ensino: 

I – Planejar, Organizar e Executar atividades ligadas ao ensino que sejam idealizadas pelo 

Grupo PET Agronomia. 

II – Relatar as despesas necessárias para a Comissão Administrativa para que seja decido 

com o tutor a liberação do custeio necessário para a realização dos eventos e atividades de 

ensino. 

 

TÍTULO IV – Da Comissão de Extensão 

 

Art. 10º: A escolha dos responsáveis pela comissão de extensão ocorrerá anualmente em 

reunião ordinária do grupo. 

1º § - Os mandatos dos membros da Comissão só poderão ser suspensos, por desligamento 

do PET ou por decisão expressa dos demais membros da Comissão. 

2º § – A Comissão de Extensão tem autonomia para convocar tanto na parte de 

planejamento quanto de execução, quantos membros do PET ela julgar necessário. Caso o 

petiano não possa estar presente, a liberação deverá ser autorizada pelo Tutor do PET 

Agronomia. 
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Art. 11º: São atribuições da comissão de extensão: 

I – Planejar, Organizar e Executar atividades ligadas à extensão que sejam idealizadas pelo 

Grupo PET Agronomia. 

II – Relatar as despesas necessárias para a Comissão Administrativa para que seja decido 

com o tutor a liberação do custeio necessário para a realização dos eventos e atividades 

extencionistas. 

 

TÍTULO V – Da Comissão de Eventos e Divulgação 

 

Art. 12º: A escolha dos responsáveis pela comissão de eventos e divulgação ocorrerá 

anualmente em reunião ordinária do grupo. 

1º § - Os mandatos dos membros da Comissão só poderão ser suspensos, por desligamento 

do PET ou por decisão expressa dos demais membros da Comissão. 

2º § – A Comissão de Eventos e Divulgação tem autonomia para convocar tanto na parte 

de planejamento quanto de execução, quantos membros do PET ela julgar necessário. Caso 

o petiano não possa estar presente, a liberação deverá ser autorizada pelo Tutor do PET 

Agronomia. 

 

Art. 13º: São atribuições da comissão de eventos e Divulgação: 

I - Planejar, Organizar, Executar e Divulgar qualquer evento que seja idealizado pelo 

Grupo PET Agronomia. 

II – Divulgar as atividades e informações relevantes nos meios de comunicação online e 

por meio dos painéis de divulgação da Universidade Federal de São João Del-Rei e do 

Grupo Pet Agronomia. 

III - Relatar as despesas necessárias para a Comissão Administrativa para que seja decidido 

com o tutor a liberação do custeio necessária para a realização de qualquer evento. 

IV – Manter atualizado o funcionamento das ferramentas on-line, entre elas; ouvidoria, site 

e paginas em redes sociais. 

V– Zelar pela segurança das senhas de acesso; 
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CAPÍTULO III – Da Frequência 

 

Art. 14º: Os discentes bolsistas e não bolsistas devem disponibilizar um total de vinte 

horas semanais ao PET, ao passo que o tutor deve disponibilizar um total de dez horas 

semanais, conforme regulamenta o Programa. 

1º § - O controle da frequência dos membros do PET às atividades do programa será 

responsabilidade da comissão organizadora, sendo que um relatório deverá ser enviado à 

Comissão Administrativa ao final destas.  

2º § - É responsabilidade de cada petiano enviar para a Comissão Administrativa até o dia 

cinco de cada mês um relatório descrevendo todas as atividades realizadas com suas 

respectivas cargas horárias. 

 

Art. 15º: O não comparecimento de qualquer membro do PET às suas atividades deverá 

ser comunicado com antecedência, através de e-mail enviado a todos os membros do grupo 

ou com devida justificativa após a reunião junto ao Tutor. 

Parágrafo único - A comunicação de não comparecimento às atividades não implica em 

não lançamento da falta nas listas de presença e relatórios. 

 

CAPÍTULO IV – Das Reuniões 

 

Art. 16º: As reuniões ordinárias do grupo ocorrem semanalmente em horário definido até a 

terceira semana de cada semestre, sendo que o comparecimento às mesmas é obrigatório e 

preferencial em relação a qualquer outra atividade. 

 

Art. 17º: O petiano responsável pela elaboração da ata é também responsável pela leitura 

da mesma na reunião seguinte, verificando pendências e inserindo-as na pauta da próxima 

reunião conforme necessário. 

Parágrafo único- A ata deve ser enviada para o email do grupo em no máximo quarenta e 

oito horas após a reunião, sendo obrigatória a aprovação de todos os petianos por email. 

 

Art. 18º: Reuniões extraordinárias podem ser marcadas conforme necessário. 
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Art. 19º: As decisões que não forem consenso do grupo serão tomadas mediante votação, 

por maioria simples, com voto de qualidade do tutor. 

Parágrafo único- O Tutor poderá revogar decisões tomadas em reunião caso considere 

que as mesmas venham a prejudicar o cumprimento das legislações, planejamento ou 

princípios do PET. 

 

CAPÍTULO V – Da Produção Acadêmica 

 

Art. 20º: Os integrantes do grupo devem desenvolver apresentar e publicar pelo menos um 

trabalho cientifica por ano. 

 

Art. 21º: Periodicamente, de acordo com o planejamento anual, cada discente deve fazer 

uma apresentação interna para o grupo a respeito de suas atividades de pesquisa externas 

ao PET Agronomia. 

 

CAPÍTULO VI – Da Participação em eventos ligados ao PET 

 

Art. 22º: Todos os petianos são obrigados a participar dos eventos internos da UFSJ. 

 

Art. 23º: Dos encontros PET (regional, estadual ou nacional), o grupo deve ser 

representado por pelo menos um membro observando a viabilidade financeira e possíveis 

apresentações de trabalhos. 

 

Art. 24º: Caso algum membro do grupo não possa comparecer em nenhum encontro PET, 

deverá enviar uma justificativa ao grupo. 

Parágrafo único - Cabe ao tutor decidir ou não pela liberação do petiano. 

 

Art. 25º: Após cada encontro, uma reunião extraordinária deve ser marcada para que os 

integrantes que participaram do encontro relatem as experiências vivenciadas e sugiram 

ideias provenientes do evento. 
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CAPÍTULO VII – Do Ingresso no Grupo 

 

Art. 26º: O ingresso no grupo dar-se-á exclusivamente por Processo Seletivo conforme 

edital. 

 

Art. 27º: A realização do Processo Seletivo deverá ocorrer em conformidade com a 

legislação vigente. 

 

 

CAPÍTULO VIII – Do Desligamento do Grupo 

 

Art. 28º: O discente bolsista e não bolsista será desligado do grupo nos casos que constam 

nas Normas que regem o Programa de Educação Tutorial. 

Parágrafo único: Caso haja este desligamento, o estudante deverá: 

I - Escrever uma carta ao tutor e ao grupo justificando o desligamento e relatando o seu 

aprendizado e contribuições ao grupo; 

II – Noticiar, preferencialmente, com antecedência de um mês, em reunião do grupo, o seu 

desligamento; 

III - Devolver ao grupo qualquer material que pertença ao PET. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 29º: Todos os petianos são obrigados a participar de uma das comissões listadas neste 

regimento. 

 

Art. 30º: Mudanças nesse regimento só acontecerão se forem votadas e aprovadas por 
ampla maioria dos membros efetivos e colaboradores presentes em reunião geral. 


