
MANUAL DE ORIENTAÇÕES BÁSICAS – SULPET

Olá Petiana e Petiano da Comunidade Sul do Programa de Educação Tutorial!

Preparamos este “manual de orientações básicas” em referência ao nosso 
MOB pra orientar aos participantes do evento e garantir que as informações 
estejam sempre acessíveis 

Se a sua dúvida não estiver contemplada aqui, por favor nos mande uma 
mensagem!

Tem alguma dúvida e precisa resolver? Veja com quem falar sobre cada 
setor...

Trabalhos: sulpet2019.tc@gmail.com | eduardo.trota@yahoo.com
Oficinas, Minicursos e Festa: culturalsulpet2019@gmail.com
Inscrições: inscricoessulpet2019@gmail.com
Evento em geral: contatosulpet2019@gmail.com

LOCAL DO EVENTO

O XXII SULPET será no Campus Capão do Leão, o endereço é Campus 
Universitário, S / N, Capão do Leão - RS, 96160-000.  Ele fica a menos de 
20km do centro de Pelotas.

ALIMENTAÇÃO

 A alimentação do evento será fornecida através do RU. E está inclusa na 
inscrição: Café da Manhã, Almoço e Janta para todos os dias do evento, em 
exceção ao primeiro dia, de credenciamento, que serviremos apenas almoço e 
coffee break no coquetel de abertura e no último dia, que será almoço e coffee 
break ao longo da assembleia. 

ALOJAMENTO

Local: Será realizado em salas de aula, divididos em:
Misto (masculino e feminino), Feminino e Masculino. 
Organizaremos de modo que os membros do grupo fiquem numa mesma sala, 
porém cada sala tem capacidade para até 25 pessoas, isto é, não somente o 
seu grupo ficará em um mesmo local.

O que levar? Colchão (apenas de solteiro), ou saco de dormir, ou colchonete. 
Toalha, extensão, varal, bomba de ar para colchão inflável, roupas de cama e 
trocas de roupa para os dias do evento. CUIDADO! A tensão em Pelotas é 
220v! Esteja atento a tensão dos seus equipamentos eletrônicos para que não 
queimem.



É PROIBIDO o consumo de bebidas alcóolicas e substâncias ilícitas nas 
dependências da universidade, qualquer apreensão resultará em expulsão 
imediata do evento, além das medidas legais tomadas pela instituição.

NÃO QUERO FICAR NO ALOJAMENTO, TEM OPÇÕES DE HOSPEDAGEM 
NAS REDONDEZAS?

Sim! Cotamos hotéis e pensões na região para indicar aos nossos visitantes e 
conseguimos descontos exclusivos para participantes do evento, a lista está 
disponível  através do site no link https://wp.ufpel.edu.br/sulpet/hoteis/. 

BANHOS

Os banhos serão realizados, em container e em chuveiros internos, sendo 
separados um tipo para banhos masculinos e um tipo para banhos femininos.  
Todos serão próximos do alojamento, garantindo uma mobilidade tranquila. 

CLIMA 
Pelotas tem as estações do ano bem demarcadas, ou seja, inverno é muito frio,
verão é muito quente e primavera e outono tem temperaturas amenas. Mas em
modo geral, o clima tende a ser dias quentes e noites frias. Ventos fortes e 
bastante umidade, também fazem parte. Mas não se assuste! A paisagem é 
bonita e a gente garante que vale o passeio ;) 

SEGURANÇA
Temos vigias em todos os espaços do campus e portarias com controle de 
acesso. Somente alunos e participantes do evento são autorizados a adentrar o
campus. E os alojamentos terão acesso restrito aos participantes.

CERTIFICADOS:
São 3 certificados:
PARTICIPANTE: Necessário 100% de presença em TODAS as instâncias 
obrigatórias do evento.
APRESENTADOR: Para inscritos que apresentarão trabalho. 
MINISTRANTE: Para inscritos que ministrarão oficinas ou minicursos.

PRESENÇA NO EVENTO
Para receber o certificado de “PARTICIPANTE” é necessário 100% de 
presença nas atividades obrigatórias, são elas: Credenciamento, Mobiliza, 
Encontro de Discentes ou Docentes, Pré GDT, GDT, Encontro por Atividades e 
Assembleia. Todas as demais atividades, são de livre escolha do inscrito 
participar ou não. As presenças serão contadas através da etiqueta de 
identificação presente nos crachás. 



O Evento

CREDENCIAMENTO
É no credenciamento que você recebe o “kit de participante” composto por 
ecobag, crachá e copo do evento. Logo você será direcionado para o 
alojamento e caso deseje, pode participar de um “tour” pelo campus. 

ABERTURA
Espaço destinado a apresentação do evento, falas da Comissão Organizadora 
e Reitoria e palestra de abertura. Também serão oferecidas atrações culturais 
e um coquetel. 

OFICINAS E MINICURSOS
Serão oferecidas por grupos PET de diferentes IEs e possuem restrição de 
quantidade de participantes. As lista de oficinas e minicursos será divulgada, 
no dia 23 de abril na página e no site, e a solicitação de inscrição será junto 
com o Encontro por Atividades através de formulário online, disponibilizado 
aqui na página e no site, no dia 24 de abril. Também oferecemos uma palestra 
aos que não conseguirem vagas nas oficinas. 

ENCONTRO POR ATIVIDADES
Espaço destinado a troca de relatos de experiência entre os grupos, sobre seus
projetos de pesquisa, ensino e extensão. Os encontros são temáticos e cada 
participante pode escolher por um tema. Os temas serão apresentados no sai 
23 de abril, e a escolha será no formulário junto com as oficinas e minicursos. 

MOBILIZA PET
O “Mobiliza” é movimento apartidário, que visa lutar pela permanência e 
manutenção do Programa de Educação Tutorial junto aos órgãos competentes.
O espaço do Mobiliza destina-se a relatar como esta a representação do Sul no
contexto nacional, trazer relatos e mostrar um pouco da trajetória do programa 
e do movimento. 

GDT E PRÉ GDT

Pela primeira vez em um regional teremos a presença do “PRÉ GDT” um 
espaço pensado para otimizar os trabalhos do GDT que ocorrerá no dia 
seguinte. Para quem não esta familiarizado, GDT é a sigla para “Grupo de 
Discussão e Trabalho” é dele que surgem os encaminhamentos votados na 
Assembleia Final.  O GDT possui um regimento interno, tempo de fala e 
regimes de votação, por compreendermos que a complexidade das discussões 
precisam de um espaço mais flexível, foi elaborado o “Pré GDT” como um 
espaço sem regimento, apenas para diálogo sobre o tema central do GDT, 
onde os participantes podem falar livremente e não ter a preocupação com 
elaborar os encaminhamentos no primeiro momento, dispondo de um espaço 
de tempo maior para formular as ideias, de modo que cheguem no GDT 
amadurecidas e otimizem o tempo e os resultados. 

MESA DE EGRESSOS
A “Mesa de Egressos” é um espaço tradicional que promove um momento de 



conversa entre os petianos atuais e petianos antigos, onde falamos sobre a 
contribuição do PET na formação e na colocação profissional e acadêmica. 

ASSEMBLÉIA
Momento principal do evento, onde ocorre a votação dos encaminhamentos 
oriundos dos GDTs, leitura de cartas e moções, votação da sede dos próximos 
eventos, repasses da Diretoria e Conselho da CENAPET. 

 

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO

A festa será organizada pelos alunos do PET UFPel e será em uma casa 
noturna da cidade de Pelotas. O evento estará fechado exclusivamente para 
membros do PET e amigos convidados, porém todos identificados. O ingresso 
antecipado até 02/05 será de R$15 e pode ser adquirido já no primeiro dia do 
evento. 

É OBRIGATÓRIO IR NA FESTA? 

Não. Mas é um dos momentos de descontração mais divertidos!

FEIRINHA GASTRONÔMICA E DE ARTESANATO
Disponibilizamos um espaço do evento onde os visitantes terão acesso a 
stands de gastronomia e artesanato realizados pelos alunos e comunidade 
local.

DICIONÁRIO PET

CENAPET
Sigla para “Comissão Executiva Nacional do Programa de Educação Tutorial”, 
onde existem duas instâncias representativas, uma é a “Diretoria” e a outra é o 
“Conselho”, cujo os integrantes são docentes e discentes voluntários e 
democraticamente eleitos. 

A Diretoria recebe as demandas da comunidade PET através das atas dos 
eventos, formuladas na Assembleia. O Conselho, tem por finalidade fiscalizar a
Diretoria e garantir que estas demandas estão sendo atendidas e negociadas 
junto aos órgãos competentes. 

A eleição dos representantes ocorre a cada 2 anos, sempre intercaladas. A 
Diretoria é eleita no evento Nacional e o Conselho, nos eventos regionais. 
Desde 2017, a representação docente do Conselho na região sul, é realizada 
pela docente Mariana Cavalca da UDESC e a discente, Ane Tchavo da UFPel, 
com suplência do discente Cleiton Oliveira da UDESC. Desde 2018 os 
representantes na Diretoria, são a docente Simone Wagner da FURB e 
discente Carine Rieger Donel da UFSM. 



ESTATUTO DA CENAPET
Estatuto que serve como diretriz para realizar as atividades de Diretoria e 
Conselho, os eventos regionais e nacionais e outros acordos dentro da 
comunidade PET.

CLAA
Sigla para Comitê local de Avaliação e Acompanhamento. Que é a instância 
máxima dentro da IE responsável pelos grupos PET que a integram. 

MOB
Manual de Orientações Básicas do PET, que deve ser seguido pelos 
integrantes do grupo, alunos e professores. 

PORTARIAS
Muito mencionadas e utilizadas na formulação dos encaminhamentos, as 
portarias são os documento oficiais do governo, que orientam e regulamentam 
o Programa de Educação Tutorial, são elas a 343 e a 976. É recomendado a 
leitura de ambas, porém principalmente da 343 que é a portaria mais 
atualizada, datada de 2013. Ambas estão disponíveis no link: 
http://portal.mec.gov.br/pet/legislacao 

“DICAS GERAIS”

Interaja bastante!!! 
Não tenha medo de perguntar quando tiver dúvida, nem medo de errar ou se 
atrapalhar em alguma fala. Todos que vem ao evento, são parte deste 
programa lindo e estão em processo de aprendizagem, mesmo os que já 
participaram de vários eventos. Todo “veterano” sabe como é ser novo no PET 
e todos os outros, estão “no mesmo barco”, de quem ainda esta descobrindo 
essa imensidão e diversidade que é o Programa de Educação Tutorial!

Respeite!!!
Somos alunos e professores, com realidades diferentes, culturas e vivencias 
diferentes. Respeite o espaço de fala de cada um, respeite a identidade de 
cada um e tenha sempre empatia ao tomar decisões e agir. 

Aproveite!
Tire o maior proveito possível das atividades e atrações oferecidas! A 
universidade é um espaço de aprendizagem e de aprimoramento, 
principalmente, é uma instituição pública e isso reflete muito dos nossos 
deveres e responsabilidades para com este espaço privilegiado. 

#NosVemosEmPelotas




