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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edi�cio Sede - 3º Andar - Bairro Zona Cívico-Administra�va, Brasília/DF,

CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - h�p://www.mec.gov.br

  

   OFÍCIO-CIRCULAR Nº 24/2020/CGRED/DIPPES/SESU/SESU-MEC

Brasília, 10 de dezembro de 2020.

 

Aos Senhores(as)
Pró-Reitores(as),  Tutores(as) e  Presidentes de CLAA Ins�tuições de Ensino Superior
Programa de Educação Tutorial
  
Assunto: PET. Calendário Anual de A�vidades 2020 e 2021. Calendário Anual de Homologação de Bolsas 2021.
 

Prezados(as) Senhores(as),

1.  Encaminhamos, em anexo, o calendário Anual de A�vidades e o Calendário Anual de Homologação
de Bolsas a serem observados no âmbito do Programa de Educação Tutorial (PET) nos anos de 2020 e 2021.

2.  Por oportuno, informamos que a cada período de autorização do pagamento das bolsas dos tutores
e dos discentes por esta Secretaria, conforme estabelecido no Calendário Anual de Homologação de Bolsas do ano
de 2021, serão adotadas as seguintes providências, caso seja iden�ficada, nas situações infra, omissão na
atuação do tutor, pró-reitor ou do CLAA:

a) Não elaboração pelo tutor ou não aprovação pelo pró-reitor ou pelo CLAA do planejamento
anual do grupo de tutoria:

1. revogação das bolsas do tutor;

2. revogação das bolsas dos discentes integrantes do grupo de tutoria; não pagamento dos
recursos de custeio ao grupo de tutoria;

3. no�ficação do pró-reitor e do CLAA solicitando o desligamento do professor tutor do PET, nos
termos previstos no art. 15 da Portaria MEC nº 976/2010.

b) Não elaboração pelo tutor ou não aprovação pelo pró-reitor ou pelo CLAA da prestação de
contas dos recursos de custeio e do relatório das a�vidades desenvolvidas:

1. revogação das bolsas do tutor;

2. não pagamento dos recursos de custeio ao grupo de tutoria;

3. no�ficação do pró-reitor e do CLAA solicitando o desligamento do professor tutor do PET, nos
termos previstos no art. 15 da Portaria MEC nº 976/2010.

c) Não atendimento de demandas da ins�tuição de ensino e do MEC nos prazos estabelecidos,
a exemplo de diligências envolvendo prestação de contas e devolução de valores referentes à aplicação
indevida dos recursos de custeio:

1.  revogação das bolsas do tutor;
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2.  não pagamento dos recursos de custeio ao grupo de tutoria;

3.  no�ficação do pró-reitor e do CLAA solicitando o desligamento do professor tutor do PET, nos
termos previstos no art. 15 da Portaria MEC nº 976/2010.

d) Não homologação pela Sesu/MEC da prestação de contas dos recursos de custeio recebidos
pelo grupo de tutoria e não devolução pelo tutor dos valores referentes às despesas não aprovadas:

1.   revogação das bolsas do tutor;

2.   não pagamento dos recursos de custeio ao grupo de tutoria;

3.   no�ficação do pró-reitor e do CLAA solicitando o desligamento do professor tutor do PET, nos
termos previstos no art. 15 da Portaria MEC nº 976/2010.

e) Não apresentação do Relatório Ins�tucional Consolidado do ano de 2020 devidamente
aprovado pelo Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão, ou órgão equivalente, da ins�tuição de
ensino:

1. revogação das bolsas do tutor;

2.  revogação das bolsas dos discentes integrantes do grupo de tutoria; não pagamento dos
recursos de custeio ao grupo de tutoria;

3.  no�ficação do pró-reitor e do CLAA solicitando o desligamento do professor tutor do PET, nos
termos previstos no art. 15 da Portaria MEC nº 976/2010.

 

Atenciosamente,

 

 

CIBELE MAGALHÃES DE PINHO DE CASTRO

Coordenadora-Geral de Relações Estudantis e Serviços Digitais

 

 

 

  

 

Documento assinado eletronicamente por Cibele Magalhães de Pinho de Castro, Coordenador(a)-Geral, em
10/12/2020, às 18:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2381630 e o código
CRC 3353280B.
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Referência: Caso responda a  este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23000.038559/2018-45 SEI nº 2381630


