
REGIMENTO DO INTERPET – CEARÁ  

  

O InterPET-CE decide aprovar em assembleia geral o presente regimento que estabelece 

a composição e organização das reuniões e as questões administrativas relativas aos 

grupos do Programa de Educação Tutorial do Ceará.  

  

Capítulo I– Dos Associados 

  

Art. 1º– A Associação dos Grupos do Programa de Educação Tutorial (PET) do estado 

do Ceará, denominada InterPET-CE, é uma associação sem fins econômicos, com sede 

volante e que terá duração por tempo indeterminado.  

 

Art. 2º- O InterPET-CE é composto por bolsistas, não-bolsistas, tutores e egressos do 

Programa de Educação Tutorial do Estado do Ceará, vinculados ao MEC-SESU ou às IES 

que adotem modelo semelhante. Bolsistas e não-bolsistas podem, por conveniência 

administrativa, ser agrupados de acordo com seu grupo PET, sempre que necessário. 

 § 1º - A associação no InterPET-CE se dá por meio de preenchimento de ficha cadastral 

da secretaria, denominado contrato de associação gratuito e individual, com vigência de 

um ano, sem renovação automática;   

§ 2º - A participação dos egressos e tutores no InterPET-CE é de caráter facultativo e a 

eles são aplicados direitos e deveres diferentes dos demais.  

  

Capítulo II – Dos Direitos e Deveres 

  

Art. 3º - São direitos dos associados:  

I. Falar e ser ouvido nas reuniões do IntePET-CE;  

II. Divulgar suas atividades, eventos e projetos nas reuniões do InterPET- CE; 

III. Votar e ser votado para os cargos sociais; IV- Desassociar-se a qualquer momento.  

§ 1º - O usufruto dos benefícios do Caixa InterPET é um direito, mediante filiação do 

contrato ao Caixa InterPET, com funções definidas no capítulo X.  

§ 2º - Os integrantes egressos não gozam do direito citado nos inciso III.  

§ 3º - Os integrantes tutores não gozam do direito de ser votado para cargos sociais.       

IV. Possibilidade de associação ao Caixa InterPET individualmente, com um valor 

diferenciado para essa modalidade, no caso da associação individual seria cobrado um 

acréscimo de 50% no valor já cobrado na associação por grupo, totalizando 7,5% do valor 

da bolsa. Essa filiação teria o limite máximo de 5 petianos individualmente por grupo 

PET;  

 

  



Art. 4º- São deveres dos associados, com exceção dos egressos:  

§ 1º - Aos PETs do interior não se aplica a obrigatoriedade dos parágrafos II, III e IV.  

I. Incentivar a participação dos novos petianos no InterPET-CE, bem como em todas;  

II. as outras atividades pertinentes a esta instituição;  

III. Apresentar atividades, eventos e projetos de seu grupo quando anfitriões das reuniões do 

InterPET-CE, segundo o Art. 46º;  

IV. Participação, por representação, em todas as reuniões do InterPET-CE;  

V. Participação, por representação, em todas as Feiras das Profissões promovidas pelo 

InterPET-CE;  

VI. Participação em pelo menos um encontro dos grupos PET (local, regional ou nacional) 

promovido durante o ano.        

        

Art. 5º - São direitos dos associados ao caixa do InterPET:   

I. Ter prioridade nas vagas dos transportes financiados por meio do caixa InterPET.   

 

Art. 6º - São deveres dos associados ao caixa.  

I. Contribuir anualmente ao caixa InterPET, com 5% do valor da bolsa vigente. O valor 

deverá ser pago em parcelas mensais, previamente acordadas com a comissão do 

financeiro ou contribuição única mediante o recebimento das bolsas.  

 

                                             Capítulo III– Das Penalidades  

  

Art. 7º - São penalidades para o não cumprimento de atividades relacionadas ao 

Movimento InterPET por parte dos associados:  

I. Advertência individual;  

II. Advertência em reunião InterPET;  

III. Suspensão temporária de um ou mais direitos; 

IV. Exclusão do InterPET-CE.  

Parágrafo único: a aplicação dos incisos III e IV está sujeita à aprovação em reunião 

InterPET por aclamação.  

 

                                           Capítulo IV – Dos Órgãos Sociais  

  

Seção I – Assembleia Geral  

 

Art. 8º - Fica definida a existência da Assembleia Geral.  

§ 1º - A Assembleia Geral poderá ser convocada por:  

I. Qualquer dos órgãos de administração;  

II. Um quinto dos associados em pleno gozo de seus direitos.  



§ 2º - A Assembleia Geral deve ser convocada com antecedência mínima de 10 (dez) 

dias data de realização, e deve ser divulgada de forma tríplice:  

I. Publicação em lista de e-mail oficial para os associados; 

II. Publicação em grupos ou fóruns de discussão dos associados;  

III. Publicação no site oficial do Interpet-CE.  

§ 3º - Não havendo quórum de 50% mais um dos associados inscritos no ENCEPET em 

primeira convocação, realizar-se-á a assembleia em segunda convocação, com mínimo 

de 40% dos associados dos inscritos associados, ou em terceira, com mínimo de 30% dos 

inscritos associados,  respeitando um intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos entre uma 

e outra;  

§ 4º -  Persistindo a falta de quórum, a assembleia deve ser remarcada para nova data.  

Em caso de reincidência, pressupõe-se a dissolução do Movimento Interpet-CE.  

§ 5º - Compete de forma exclusiva à Assembleia Geral a modificação do presente  

Regimento;  

§ 6º - Ficam definidos dois tipos de Assembleia Geral: Ordinária e Extraordinária.  

  

Art. 9º - Da Assembleia Geral Ordinária:  

§ 1º - É o órgão supremo da sociedade, e vincula a todos os associados, mesmo os 

ausentes;  

§ 2º - Obrigatoriamente realizada durante o Encontro Cearense de Grupos PET – 

EncePET;  

§ 3º - Deliberar sobre: GD’S, GT’S, novas formações de comissões ou quaisquer outros 

assuntos pertinentes ao  Movimento Interpet-CE.  

 

Art. 10º - Da Assembleia Geral Extraordinária:  

§ 1º - Poderá realizar-se sempre que necessária;  

§ 2º - Delibera sobre assuntos específicos, definidos no momento de sua convocação;  

§ 3º - As matérias de sua competência devem ser aprovadas por, pelo menos, dois terços 

dos associados presentes para que tenham validade.  

  

 

 



                                         Seção II – Conselho Administrativo  

  

Art.11º - O Conselho Administrativo será formado durante Assembleia Geral e será 

composto pelos Representantes Estaduais e por um membro de cada comissão do 

InterPET, sendo responsável por:  

I. Integrar os trabalhos das comissões e acompanhar seus funcionamentos;  

II. Reunir-se mensalmente e sempre que necessário para deliberar sobre assuntos não 

previstos pelo Regimento, compilando propostas para aprovação, por aclamação, em  

III. Assembléia Extraordinária;  

IV. Elaborar e apresentar, na primeira reunião InterPET administrativa, um cronograma  

V. de atividades para ser realizado ao longo da gestão;                                                        

VI. Envio das atas das reuniões do Conselho Administrativo ao e-mail do INTERPET-CE. 

VII. Cabe ao conselho realizar visitas semestrais aos grupos PET’s para esclarecimentos sobre 

os trâmites da associação ao InterPET-CE e monitorar as atividades dos grupos 

relacionados ao Movimento InterPET.  

  

Art. 12º - O prazo do mandato do Conselho Administrativo coincide com o mandato das 

comissões.  

  

Art. 13º - O Conselho é de caráter puramente administrativo.  

                

                                                    Seção III – Comissões  

  

Art. 14º - Cada comissão fica responsável pela criação de um arquivo para repasse de 

informações aos futuros componentes destas que deverão ser arquivados pelos 

Representantes Estaduais em uma nuvem digital, no e-mail oficial do InterPET.  

  

Art.15º- A Comissão Constitucional de Avaliação deve ser composta por cinco membros, 

sendo um suplente, e será responsável por:  

I. Garantir o cumprimento do presente Regimento;  

II. Elaborar e apresentar a metodologia de avaliação que usará um mês após sua posse, para 

aprovação em reunião InterPET-CE;  

III. Apresentar avaliação anual, numa reunião do InterPET-CE;  

IV. Moderar a lista de e-mails PETCeará;  

V. Aplicação das punições previstas no Art. 5º para associados que não cumpram com seus 

deveres;  

VI. Comunicar ao Conselho Administrativo sempre que um grupo PET se ausentar de 50% 

das reuniões InterPET previstas no semestre, ou ausência em três reuniões seguidas;  

VII. Avaliar o cumprimento das atribuições dos representantes, decidindo, em reunião do  

InterPET, pelo envio ou não de uma advertência;  



VIII. Comunicar a primeira advertência ao Representante Estadual. No caso de reincidência, 

será passível a exoneração do cargo, mediante aprovação durante reunião do InterPET;  

IX. Elaborar um formulário de avaliação online para as reuniões InterPET, e enviá-lo para a 

lista de e-mails PET Ceará após cada reunião;  

X. Elaborar um questionário avaliativo sobre as comissões do InterPET-CE e aplica-lo 

durante o último INTERPET administrativo do semestre;  

XI. Apresentar o resultado do questionário supracitado no InterPET seguinte. 

 

 § 1º - As comissões com desempenho insatisfatório no questionário citado no inciso X, 

de acordo com os critérios definidos segundo o inciso III, devem justificar-se na reunião 

no qual o resultado for apresentado. A justificativa deve ser aceita por aclamação pela 

assembleia. Na rejeição ou ausência de justificativa, será convocada nova eleição para 

substituição dos membros da comissão;  

§ 2º - A Comissão Constitucional e de Avaliação tem direito de vetar decisões tomadas 

pelo InterPET-CE que vão de encontro ao presente Regimento.  

  

 Art. 16º - A Comissão da Feira das Profissões deve ser composta por cinco membros, 

sendo um suplente. Os cargos são de caráter administrativo, e suas funções são:   

I. Realizar duas Feiras das Profissões por semestre corrido, em escolas indicadas pelo 

InterPETCE ou escolhidas pela própria comissão, possuindo esta, autonomia na escolha 

do local da Feira;  

II. Acertar com as escolas a data de realização da feira que deverá ocorrer duas vezes por 

semestre, sempre às sextas-feiras em que não ocorra reunião do InterPETCE. III- Aplicar 

questionários posteriormente à realização da feira, a fim de acompanhar as atividades, 

gerando dados que possam ser processados e, posteriormente, publicados. Os dados 

devem ser divulgados na reunião do InterPET imediatamente posterior à feira.  

III. Conferir a presença dos grupos PET ao início do horário marcado (9h ou 14h, a depender 

do turno), com tolerância de 30 minutos, e ao término da Feira (12h ou 17h, a depender 

do turno);  

IV. Arquivar presenças e questionários aplicados nas escolas para consultas posteriores no 

email da Comissão;  

V. Conferir, a cada término de semestre, se todos os grupos PET participantes das duas 

últimas Feiras das Profissões possuem placa de identificação. Na ausência de placa, a 

comissão deve solicitar o financiamento das mesmas junto a Comissão da Tesouraria;  

VI. Solicitar semestralmente, juntamente com a Comissão de Transporte, transporte para o 

deslocamento para ida e retorno da escola que sediará a Feira junto ao Setor de  

VII. Transportes de cada IES;  

VIII. Informar o horário e local de cada Feira das Profissões em InterPET, com antecedência 

mínima de vinte e um dias, e na lista de e-mails do InterPET, com antecedência mínima 

de sete dias;  

IX. Receber justificativas de falta até o primeiro dia útil após a Feira. Essa justificativa deve 

ser enviada ao e-mail da Comissão da Feira das Profissões, explicando o motivo de falta 



em cada petiano do grupo. A Comissão irá avaliar as justificativas e responder aos 

faltosos se a mesma foi aceita ou não, as respostas rejeitadas serão levadas ao CCA.  

  

Art. 17º -A Comissão da Secretaria será composta por cinco membros, sendo um suplente, 

e será responsável por:  

I. Arquivar relatórios e documentos referentes ao InterPET-CE;  

II. Controlar a frequência dos grupos PET nas reuniões do InterPET-CE;  

III. Apresentar o calendário na primeira reunião posterior ao ENCEPET. No calendário 

devem ser previstas as reuniões de socialização dos eventos do PET (local, regional e 

nacional);  

IV. Enviar para o Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) e para o Comitê 

Gestor de cada IES um relatório anual com a frequência dos grupos PET nas reuniões do 

InterPET-CE;  

V. Atualizar as informações referentes aos Representantes PET junto ao InterPET-CE e 

repassar à Comissão do Site para atualização da homepage do InterPET-CE;  

VI. Catalogar os petianos filiados ao Movimento InterPET e apresentá-lo aos grupos PET 

afastados ou não participantes do Movimento;  

VII. Criar um documento com orientações sobre as reuniões de planejamento e como 

organizar o EncePET para os organizadores do evento do ano seguinte; 

VIII.  Repassar à Comissão de Transporte, sempre que esta solicitar, a lista de prioridade para 

as vagas no transporte do InterPET-CE, conforme descrito no capítulo 8;  

IX. Criar modelo de ata para o encontro do INTERPET-CE, a ser disponibilizada no site do 

INTERPET;  

X. Enviar para a comissão de Comunicação, em até dois dias úteis após o INTERPET, a ata 

e a lista de frequência a ser publicada no site e nas redes sociais;  

XI. Elaborar uma lista contendo os nomes dos representantes de cada PET, solicitada por 

meio de formulário eletrônico a ser enviado para a lista de e-mails semestralmente, em 

que deve conter o nome do petiano com seu e-mail e telefone de contato. Essa lista deverá 

ser disponibilizada na lista de e-mails do Movimento Interpet e no site oficial;  

XII. Divulgar uma frequência semestral dos grupos PET nas reuniões do INTERPETCE.  

XIII. Criar uma agenda online, através do e-mail do interpet-CE, própria do movimento, onde 

nela contemple as datas das reuniões, bem como encontros PETs (ENCEPET, ENEPET, 

ENAPET).   

  

Art.18º - A Comissão de Mídias e Comunicação será composta por quatro membros e um 

suplente. Será responsável por:  

I. Publicar no site a ata, a lista de presenças da reunião e a apresentação do PET anfitrião, 

em até dois dias úteis após o envio para a lista de e-mails PETCeará;  

II. Atualizar os dados das comissões do InterPET-CE no site;  

III. Publicar no site as atas dos eventos passados (estadual, regional enacional); IV – Atualizar 

o regimento do InterPET-CE e as portarias do MEC quando modificados;  



IV. Utilizar o Instagram @interpetceara como principal meio de divulgação para todas as 

atividades e os eventos do Interpet (A.G.I.R, Feira das profissões, Reuniões, entre outros), 

com o objetivo de dar maior visibilidade às atividades realizadas.;  

V. Publicar no site do InterPET-CE a lista com o contato dos Representantes PET do 

InterPETCE e manter a lista atualizada de acordo com as informações repassadas pela 

Secretaria;  

VI. Publicar no site do InterPET-CE o contato dos grupos PET do InterPET-CE (sites, 

fanpage, e-mail entre outros) e manter atualizado;  

VII. Publicar a apresentação sobre o InterPET-CE no site quando solicitada pelos 

Representantes Estaduais;  

VIII. Criar um informativo eletrônico contendo textos de cunho comunicativo sobre as 

principais atividades desenvolvidas pelos grupos PET Ceará, fomentando a divulgação 

das mesmas nos meios de comunicação;  

IX. Manutenção de uma lista de contatos de meios de comunicação em massa, para 

divulgação de atividades dos grupos PET;  

X. Publicar semanalmente informações, como vídeos e fotos, relacionadas aos grupos PET 

filiados ao movimento que após avaliação pela comissão da Comunicação seriam 

publicadas.  

  

Art. 19º- A Comissão da Tesouraria será composta por três membros, sendo um suplente, 

e suas atribuições estão descritas no Art. 51º.  

  

Art. 20º- A Comissão de Transporte será composta por dois membros de cada IES e será 

responsável por:  

I. Realizar orçamentos do transporte da viagem e, a partir disso, entrar em contato com a 

Comissão da Tesouraria para avaliar a viabilidade deste. Os orçamentos devem ser 

aprovados em reunião InterPET e os transportes devem ser, prioritariamente, conseguidos 

junto as IES;  

II. Caso necessário, propor meios de arrecadação de dinheiro, que serão sujeitos a aprovação 

em reunião do InterPET-CE;  

III. Verificar, junto com a Secretaria do InterPET, a lista de prioridade para as vagas do 

ônibus do InterPET-CE.  

  

Art. 21º - A Comissão da Associação de Grupos InterPET Reunidos (A.G.I.R.) deve ser 

composta por quatorze membros. Os cargos são de caráter administrativo e possui as 

seguintes atribuições:  

I. O público do projeto A.G.I.R. será voltado para a sociedade, deixando a cargo da 

organização definir os meios de se chegar a ela;  

II. O evento A.G.I.R. será realizada semestralmente, com o turno a ser definido pela 

comissão do Agir;  

III. Acertar com o local de aplicação da atividade a data de realização do A.G.I.R.. Caso haja 

necessidade de mudanças de dia e horário, estas devem ser acordadas por meio de votação 

em reunião do InterPET-CE. Ademais, deve-se acertar quantidade de alunos, espaço 



disponível, fontes de energia, necessidade de aluguel de mesas, autorização para 

aplicação e divulgação dos formulários, entre outros assuntos; Parágrafo único: O 

A.G.I.R. será composto pelas seguintes comissões: Geral,  

IV. Marketing, Infraestrutura e Científica.                                                                             

V. A comissão do AGIR tem o direito de requerer recursos financeiros para a realização de 

edições à Tesouraria, tendo esta o poder de análise de acato do pedido.  

VI. Uma das edições anuais do A.G.I.R. deverá ser reservada para a promoção de atividades 

integradas entre grupos PET’s.  

a) Deverá haver um número mínimo de oito atividades para essa edição do   A.G.I.R., na 

qual, cada apresentação será promovida por um número de dois a   quatro grupos 

PET’s;  

b) O planejamento destas atividades deve ser construído a partir de encontros antecipados 

entre os grupos envolvidos, de forma que este venha a ser enviado à comissão 

organizadora do evento com no mínimo, 1 mês de antecedência;  

c) O planejamento da atividade deve conter: temática; identificação dos grupos PET’s 

responsáveis; os materiais necessários; e o resumo junto aos objetivos desta.  

  

§ 1º - Comissão Geral, sendo composta por dois membros. Os cargos são de caráter 

administrativo e suas funções são:  

I. Acompanhar e zelar pelo cumprimento das atividades das outras subcomissões;  

II. Ser o representante tanto para as instituições quanto para o Interpet;  

III. Responsável pelas finanças do evento;  

IV. Informar o horário e local de cada A.G.I.R. em reunião InterPET, com antecedência 

mínima de vinte e um dias, e na lista de e-mails do InterPET-CE, com antecedência 

mínima de sete dias.  

§ 2º - Comissão de Marketing, sendo composta por cinco membros, sendo um suplente.  

Os cargos são de caráter administrativo e suas funções são:  

I. Realizar a divulgação e comunicação externa;  

II. Administrar redes sociais e e-mails eletrônicos;  

III. Criar o layout dos materiais de divulgação do evento, sendo eletrônicos ou impressos.  

§ 3º - Comissão de Infraestrutura, sendo composta por cinco membros, sendo um 

suplente. Os cargos são de caráter administrativo e suas funções são:  

I. Definir o local onde será realizada a atividade;  

II. Providenciar todo material necessário para execução das atividades dos PETs;  

III. Entrar em contato com a Comissão de Transporte do Interpet para solicitar transporte 

caso necessário;  

IV. Responsável por todas as questões de logísticas do evento.  

§ 4º - Comissão Científica, sendo composta por cinco membros, sendo um suplente. Os 

cargos são de caráter administrativo e suas funções são: 

I. Formular o cronograma com auxílio da Infraestrutura;  



II. Entrar em contato com os responsáveis (a serem definidos pelos PETs associados ao 

Interpet) pelas atividades;  

III. Recolher todos os detalhes (descrição, público alvo, duração, materiais necessários, eixo) 

das atividades que serão desenvolvidas por cada PET;  

IV. Aplicar questionários posteriormente à realização da atividade, a fim de acompanhar as 

atividades, gerando dados que possam ser processados e, posteriormente, publicados. Os 

dados devem ser divulgados na reunião do InterPET imediatamente posterior à atividade 

A.G.I.R. e enviados para a lista de e-mails do InterPET-CE; V - Conferir a presença dos 

grupos PET ao início do horário marcado, com tolerância de 30 minutos, e ao término da 

atividade A.G.I.R.;  

V. Arquivar presenças e questionários aplicados nas escolas para consultas posteriores no e-

mail da Comissão;  

VI. Solicitar semestralmente, juntamente com a Comissão de Transporte, transporte para o 

deslocamento para ida e retorno do local que sediará o A.G.I.R. junto ao Setor de 

Transportes de cada IES, com antecedência mínima de um mês. A confirmação do ônibus 

será dada com dois dias de antecedência do A.G.I.R.  

Art.22º- A Comissão de Mobilização do Movimento InterPET-CE, que deve ser 

composta por 3 membros e 1 suplente, a qual será responsável por:  

I. Estar em contato com a secretaria de educação/câmara dos deputados ou Vereadores com 

o objetivo de divulgar as atividades realizadas pelos PETs, podendo, também, utilizar 

mídias de divulgação, como jornais e redes sociais, visando ampliar e fortalecer o 

Programa no âmbito da Educação superior.                                                                    

II. Contar com ferramentas, como por exemplo o Google Drive, para ter dados, sobre 

trabalhos, atividades e encontros realizados pelo InterPET-CE que serão apresentados 

como uma forma de comprovar o trabalho do PET aos governantes.                          

III. Trazer bimestralmente as discussões sobre a história do Movimento a nível estadual e 

nacional em reuniões do InterPET-CE;                                                                          

IV. Estar em contato com as outras entidades de mobilização PET dos diversos estados e 

trazer, sempre que necessário, pautas no âmbito político e a nível de mobilização para as 

reuniões;                                                                                                                         

V. Estar presente, junto à secretaria, nos convites para novos PETs aderir ao Movimento 

InterPET-Ceará levando a história do movimento a nível estadual e nacional;  

 

Art. 23º - A Iniciativa de Desenvolvimento do Ensino Interpetiano para o Aprendizado 

(IDEIA) deve ser composta por 18 membros. O projeto consistirá em: 

 

I. Fortalecer a integração entre os PET’s do movimento InterPET-CE, desenvolvendo cada 

vez mais as relações interpetianas; 

II. Formar o público alvo no que diz respeito ao caráter social, ou seja, que os alunos se 

desenvolvam intelectual e socialmente, gerando impactos positivos na sociedade; 

III. Ter como público alvo, prioritário, do projeto: alunos do ensino médio (ou já 

concludentes) de escolas públicas ou alunos portadores de bolsas, de no mínimo 25%, do 

ensino médio de escolas particulares; 



IV. Formar, no máximo, 3 turmas extensivas no começo de cada ano. Dependendo da taxa de 

evasão das turmas já formadas, realizar-se-á um novo processo seletivo para a criação de 

uma turma intensiva e, provavelmente, haverá uma nova divisão entre as turmas 

extensivas, garantindo que o número máximo de turmas no projeto seja 3. (As turmas 

formadas deverão ter, no máximo, 60 alunos); 

V. Ministrar aulas de todas as disciplinas acordadas pela subcomissão de Disciplinas e, 

posteriormente, aprovadas em reunião com os representantes de todas as subcomissões 

organizadoras do Cursinho IDEIA, com o intuito de preparar os alunos para diversos 

vestibulares. Tais aulas serão ministradas por petianos atuais e/ou egressos em lugar(es) 

a ser(em) definidos pelos membros organizadores responsáveis; 

VI. Ter o direito de solicitar recursos financeiros para a realização de atividades à Tesouraria, 

tendo esta o poder de análise de acato do pedido; 

VII. A próxima gestão organizadora deverá ser formada sempre no último InterPET de caráter 

administrativo do semestre anterior. (Exemplo.: A comissão de 2020.1 deve ser formada 

no último InterPET de caráter administrativo do semestre 2019.2 e assim por diante.); 

VIII. Dividir a comissão organizadora em seis subcomissões: Coordenação Geral, Marketing, 

Logística, Disciplinas, Secretaria e Financeiro; 

IX. Todas as subcomissões devem elaborar um relatório final ao fim da sua gestão; 

X. Os professores e apoios não constituem subcomissões específicas. Os primeiros são 

responsáveis pelas aulas (presenciais e/ou gravadas), confecção de apostilas e ementas 

programáticas, enquanto os segundos são responsáveis por auxiliar o desenvolvimento do 

projeto, seja por atividades diretas ou indiretas; 

XI. A cobrança ou não da mensalidade, assim como o seu valor, devem ser decididos pela 

comissão organizadora, em uma reunião interna, e ser encaminhada para a reunião do 

InterPET posterior à sua decisão. 

 

§ 1º - Subcomissão de Coordenação Geral, sendo composta por dois membros, 

preferencialmente, de duas IES distintas. Os cargos são de caráter administrativo e suas 

funções são: 

I. Solicitar a realização de atividades por parte das outras subcomissões, acompanhando e 

auxiliando o cumprimento das mesmas; 

II. Convocar, sempre que necessário, uma reunião com a presença de pelo menos um 

representante de cada subcomissão; 

III. Comparecer ao local das aulas, pelo menos duas vezes por semana, com o intuito de 

observar o andamento do projeto de forma mais concreta; 

IV. Organizar, sempre que houver processo seletivo, escalas de divulgação do projeto em 

escolas. Tal divulgação será realizada pelos membros das subcomissões e poderá contar 

com a ajuda de membros externos a estas; 

V. Acompanhar diretamente cada subcomissão do IDEIA, auxiliando e aconselhando o 

desenvolvimento das demandas; 

VI. Avaliar a experiência dos membros das subcomissões do IDEIA e suas respectivas 

sugestões para melhorias nos processos internos, bem como analisar os aspectos da sua 

rotina. 

 



§ 2º - Subcomissão de Marketing, sendo composta por cinco membros. Os cargos são de 

caráter administrativo e suas funções são: 

I. Elaborar a identidade visual do cursinho; 

II. Produzir e divulgar conteúdos de comunicação eletrônicos e/ou impressos; 

III. Administrar os meios de comunicação (Instagram, e-mail e canal do YouTube); 

IV. Confeccionar os certificados de professores, subcomissões, apoios e alunos. 

 

§ 3º - Subcomissão de Logística, sendo composta por três membros. Os cargos são de 

caráter administrativo e suas funções são: 

I. Organizar todos os materiais e equipamentos do cursinho (pilotos, apagadores, projetores, 

notebooks...), preparando, também, tais materiais para as aulas dos professores (‘kit 

sala’); 

II. Comprar, sempre que necessário, os materiais do cursinho. Os recursos financeiros para 

tais compras serão solicitados junto à subcomissão de Financeiro; 

III. Realizar a escala dos apoios, acompanhar a frequência destes e, no final da gestão, enviar 

tais informações à subcomissão de Marketing, solicitando a elaboração dos certificados; 

IV. Reservar e garantir o local das aulas; 

V. Organizar, sempre que possível, a doação de materiais didáticos no começo e/ou no final 

de cada semestre. 

 

§ 4º - Subcomissão de Disciplinas, sendo composta por três membros. Os cargos são de 

caráter administrativo e suas funções são: 

I. Organizar a ementa e verificar o cumprimento desta, junto aos professores, atualizando-

a sempre que necessário; 

II. No final de cada semestre, organizar e acompanhar a confecção, junto aos professores, 

das apostilas do semestre seguinte; 

III. Acompanhar a frequência dos professores e, no final da gestão, enviar tais informações à 

subcomissão de Marketing, solicitando a elaboração dos certificados; 

IV. Auxiliar a subcomissão de Coordenação Geral na confecção dos horários das turmas; 

V. Elaborar um formulário de avaliação dos alunos com respeito às aulas e aos professores, 

repassando o feedback na última sexta-feira de cada bimestre; 

VI. Alocar, sempre que necessário, aulas extras e professores substitutos; 

VII. Enviar, para a subcomissão de Secretaria, os TD’s solicitados pelos professores com 

antecedência mínima de 3 dias; 

VIII. Avaliar a experiência dos professores do IDEIA e suas respectivas sugestões para 

melhorias nos processos internos, bem como analisar os aspectos da sua rotina. 

 

§ 5º - Subcomissão de Secretaria, sendo composta por três membros. Os cargos são de 

caráter administrativo e suas funções são: 

I. Confeccionar todos e quaisquer formulários (novas eleições de subcomissões, inscrição 

de novos alunos, pedidos de camisas, pedidos de apostilas, ...)  

II. Elaborar planilhas com os dados gerais dos alunos (nome completo, CPF, telefone para 

contato – preferencialmente WhatsApp – e e-mail) bem como a divisão destes nas devidas 

turmas; 



III. Confeccionar todos e quaisquer documentos (declarações, termos de ciência, listas de 

frequência dos alunos...); 

IV. Solicitar, junto à subcomissão de Financeiro, os recursos monetários necessários para 

todas e quaisquer impressões. Tais impressões deverão ser feitas pela própria 

subcomissão de Secretaria; 

V. Observar o relatório de frequências e informar, à subcomissão de Coordenação Geral, 

sempre que um aluno exceder o número de faltas. 

 

§ 6º - Subcomissão de Financeiro, sendo composta por dois membros. Os cargos são de 

caráter administrativo e suas funções são: 

I. Administrar e controlar os recursos financeiros do cursinho; 

II. Disponibilizar, sempre que viável, os recursos financeiros solicitados pelas 

subcomissões; 

III. Confeccionar as planilhas do fluxo de caixa do cursinho; 

IV. Efetuar, quando houver, o pagamento da ajuda de custo para a organização do cursinho; 

V. Acompanhar o pagamento da mensalidade dos alunos, ficando responsável por controlar, 

individualmente, as entradas. 

 

Art.24º- Cada comissão possui direito a uma vaga no transporte aos eventos no âmbito 

do PET, desde que cumpridas suas respectivas atribuições.  

  

Art. 25º- Caso não haja transporte fornecido pela IES, nem seja possível, após análise e 

avaliação do caixa InterPET, o fretamento de transporte, os participantes do evento 

associados ao Caixa, mediante solicitação prévia, recebem uma ajuda de custo visando o 

pagamento do translado para o evento, de acordo com o cronograma definido pela 

Tesouraria para solicitação da ajuda, mediante discussão e deliberação em reunião 

InterPET.  

I. Avaliar a viabilidade econômica da liberação de ajuda de custo de acordo com o   Art. 

25º e determinação do valor conforme com a distância da viagem e o orçamento 

disponível para apresentação em reunião INTERPET.  

  

Art. 26º - Cada comissão formada no ENCEPET deve apresentar o planejamento de suas 

atividades, que serão realizadas ao longo de sua gestão, na primeira reunião 

administrativa após o evento.  

  

Art. 27º - Cada comissão deve apresentar na primeira reunião administrativa do semestre, 

um balanço objetivo das atividades desempenhadas ao longo de cada semestre em relação 

às previstas.  

  

                                           Capítulo V – Dos Representantes  

  

Art. 28º - São deveres do Representante Estadual:  



I. Relacionar-se com as atividades realizadas pelo Comitê Local de Acompanhamento e 

Avaliação (CLAA) ou Comitê Gestor da sua IES;  

II. Comparecer às reuniões dos tutores, representando os bolsistas;  

III. Promover a discussão política, que antecede os encontros no âmbito do PET (ENAPET, 

ENEPET, entre outros);  

IV. Manter comunicação com as representações estaduais dos demais estados;  

V. Participar dos encontros no âmbito do PET (ENAPET, ENEPET, entre outros);  

VI. Participar das listas de discussão no âmbito do PET;  

VII. Participar de todas as reuniões políticas previstas no calendário do InterPET-CE;  

VIII. Realizar anualmente uma reunião com os grupos PET do interior com o objetivo de 

integrar e promover a discussão de assuntos e problemáticas pertinentes a sua realidade;  

IX. Elaborar uma apresentação padrão, em vídeo ou slides, sobre o movimento InterPET, 

devendo estar disponível no site, e ser apresentada em cada PET aos recémingressos no 

programa. 

  

§ 1º - O não cumprimento de alguma das atribuições do cargo de Representante Estadual 

acarretará em advertência e, no caso de reincidência, a situação será avaliada em uma 

reunião do InterPET-CE;  

§ 2º - Ao Vice Representante Estadual são imputados os mesmos deveres do seu 

respectivo Representante Estadual na impossibilidade temporária deste exercer suas 

funções.  

  

  

Art. 29º - São direitos do Representante Estadual:  

I. Ter vaga cativa no transporte disponibilizado pelo InterPET-CE para ir aos encontros do 

âmbito do PET;  

II. Ter a inscrição em eventos no âmbito do PET custeadas pelo caixa InterPET-CE.  

III. Ter uma ajuda de custo no valor de 5% da bolsa por dia de traslado para custeio de viagem 

para eventos no âmbito do PET fornecida pelo caixa InterPET-CE. Parágrafo único: O 

Vice Representante Estadual goza dos mesmos direitos do seu respectivo Representante 

Estadual na impossibilidade temporária deste exercer suas funções.  

  

Art. 30º - Em caso de vacância permanente do cargo de Representante Estadual, seu 

respectivo Vice Representante assume o cargo.  

  

Art. 31º - Cada grupo PET com, pelo menos, um petiano associado ao InterPET-CE, 

deverá escolher, a critério próprio, um petiano associado com o Representante PET junto 

ao InterPET-CE.  

  

Art. 32º - São deveres do Representante PET:  

I. Veicular as informações referentes ao InterPET-CE (atas, convites,eventos,etc.) ao seu 

grupo;  

II. Informar à Comissão de Secretaria quanto às seleções de novos petianos do seu grupo;  



III. Atuar como referência de comunicação em parcerias com outros grupos PET; IV – 

Reunir-se com o Conselho Administrativo bimestralmente nas reuniões convocadas por 

este, a fim de repassar ao Conselho informações sobre as atividades do respectivo grupo 

PET relativas ao Movimento InterPET.  

 

Parágrafo único: É facultativa a presença do Representante PET nas reuniões do 

InterPET- CE, salvo sua convocação.  

  

                                       Capítulo VI – Do Processo Eleitoral  

  

Art. 33º- Abre-se inscrição na Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada durante o 

ENCEPET, para os cargos de Representantes Estaduais, respectivos vices e comissões: 

Constitucional e de Avaliação (CCA), da Feira das Profissões, da Secretaria, das Mídias 

e Comunicação, da Tesouraria, do Transporte e do AGIR.  

 

§ 1º - A eleição se dará por aclamação;  

§ 2º - A definição entre membros de comissão e suplentes ou entre Representante e Vice  

Representante Estadual se dará por ordem decrescente de votação;  

§ 3º - Em caso de vagas ociosas, a candidatura será por indicação durante a Assembleia. 

O candidato, além de formalizar a sua intenção de candidatura através de um interlocutor, 

deverá enviar um e-mail para a Comissão Organizadora do ENCEPET em até um dia a 

fim de ratificar seu interesse;  

§ 4º - Na permanência de vagas ociosas, será realizada uma Assembleia Extraordinária 

para a o preenchimento das mesmas.  

  

Art. 34º - São requisitos à candidatura ao cargo em qualquer comissão:  

I. Ser associado ao InterPET-CE;  

II. Não fazer parte de nenhuma outra comissão permanente do InterPET-CE;  

III. Ter expectativa mínima de permanência no programa de um ano;  

IV. Em caso de vacância entre os titulares do Conselho administrativo, os membros da 

comissão devem indicar um novo titular.  

  

Art. 35º - Em caso de vacância entre os titulares de comissões, o suplente mais votado 

assume o cargo. Na inexistência deste, serão convocadas eleições extraordinárias em uma 

reunião InterPET, que deve seguir as mesmas determinações do Art. 30º.  

  

Art. 36º - São requisitos à candidatura ao cargo de Representante Estadual:  

I. Ser associado ao InterPET-CE;  

II. Ter ingressado em seu grupo PET há, no mínimo, seis meses;  

III. Ter expectativa mínima de permanência no programa de um ano após a eleição;  

IV. Não fazer parte de nenhuma outra comissão permanente do InterPET-CE.   



Parágrafo único: Será eleito um representante e um vice por IES que possui, no mínimo, 

um grupoPET com associados ao InterPET-CE.  

  

Art. 37º - No caso de vacância permanente de Vice Representante Estadual, será 

convocada Assembleia Geral Extraordinária para realização da eleição de novo membro 

para o cargo, que deve seguir as mesmas determinações do Art. 30º.  

Parágrafo único: Em caso de vacância permanente simultânea de Representante e Vice 

Representante Estadual, a Assembleia convocada deverá tratar da eleição de ambos.  

  

                          Capítulo VII – Dos Fundos, Balanço das Despesas  

  

Art. 38º - Os recursos do Caixa InterPET serão divididos, de acordo com seus planos de 

utilização, nos seguintes fundos:  

I. Capital de fluxo, correspondente a 20% dos recursos do Caixa, para utilização nas 

atividades habituais da Tesouraria, descritas no Art. 46º;  

II. Capital de reserva, correspondente a 10% dos recursos do Caixa, para utilização em 

situações excepcionais nas quais os recursos reservados no inciso I não sejam suficientes 

ou para gastos não previstos neste Regimento;  

III. Capital do ENCEPET, correspondente a 70% dos recursos do Caixa, para utilização no 

financiamento do Encontro Cearense de Grupos PET seguinte.  

 

§ 1º - A divisão dos fundos será feita anualmente;  

§ 2º - O valor de referência para a divisão dos fundos será a soma dos recursos deixados 

pela Tesouraria anterior com a previsão de arrecadação anual feita pela Tesouraria; § 3º - 

A utilização dos recursos previstos no inciso II está sujeita à aprovação em reunião 

InterPET.  

 

Art. 39º - Será feita prestação de contas semestralmente por parte da Comissão da 

Tesouraria a respeito dos gastos e ganhos do Caixa InterPET.  

  

                                            Capítulo VIII – Das Viagens  

  

Art. 40º - De acordo com o Art. 18º as viagens ficam sob responsabilidade da comissão 

de transportes.  

  

Art. 41º- Devem ser realizados eventos preparatórios para os encontros estadual, regional 

e nacional do âmbito do PET.  

§ 1º - A presença é obrigatória para aqueles que vão ao evento no ônibus custeado pelo 

InterPETCE. Se houver justificativa de falta, ela deve ser encaminhada ao InterPET-CE 

e julgada;  

§ 2º - Em caso de falta não justificada ou de justificativa rejeitada, o petiano faltoso 

perderá a sua vaga no ônibus custeado pelo InterPET-CE.  



  

Art. 42º- Devem ser realizados eventos de socialização após os encontros estadual, 

regional e nacional do âmbito do PET.  

  

Art. 43º - Somente poderão viajar no transporte cedido pela IES, associados ao InterPET-

CE, egressos ou não, que sejam estudantes da mesma IES.  

  

Art. 44º - Somente poderão viajar no transporte custeado pelo InterPET -CE os 

associados não egressos ou egressos associados ao InterPET e não associados ao Caixa, 

nos termos do §3° Art. 46º.  

  

Art. 45º- As vagas serão divididas entre os grupos segundo um critério de ponderação 

que levará em conta o envolvimento do referido grupo PET nos seguintes requisitos:  

N1 - 45% de presença nos encontros InterPET – CE em um prazo de 1 ano até a data 

estipulada para a locação do (s) transporte (s)- 1,5 ponto  

N2 - Presença em eventos (ENCEPET, ENEPET, ENAPET) em um prazo de 1 ano até a 

data estipulada para a locação do (s) transporte (s) – 0,5 cada (máximo: 1,5)  

N3 - Participação em todas as feiras das profissões ocorridas em um prazo de 1 ano até a 

data estipulada para a locação do (s) transporte (s) – 1 ponto  

N4 - Participação em todos os AGIR ocorridos em um prazo de 1 ano até a data estipulada 

para a locação do (s) transporte (s) – 1 ponto  

A proporção de vagas nos transportes para cada PET deve ser calculada pela fórmula 

seguinte:  

%𝑉   
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑃𝐸𝑇𝑠 

Onde, 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠𝑝𝑒𝑡 = (𝑁1+ 𝑁2+𝑁3 +𝑁4)∗(1 +𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑃𝐸𝑇)  

  

§1° Para os PETs que não forem, pela fórmula 1, comtemplados com uma vaga inteira 

(entre 0 e 1), a mesma deve ser novamente calculada considerando apenas esses os PETs 

e as vagas restantes.  

§2° Quanto às vagas remanescentes, devem ser distribuídas uma para cada PET de acordo 

com as notas obtidas, priorizando as maiores.   

Art. 46 - Se as vagas efetivas não forem preenchidas pelo PET, estas se tornarão 

remanescentes.   

§ 1º - As vagas remanescentes por conta de desistências serão distribuídas entre os grupos 

PET, utilizando a pontuação resultante da equação como ordem.   



§ 2º - As vagas, efetivas e remanescentes, serão dos petianos de cada grupo PET, sendo 

de caráter intransferível para egressos ou petianos de outros grupos PET.   

§ 3º - Persistindo a sobra de vagas em transporte providenciado pela IES ou custeado 

pelo Caixa InterPET, essas podem ser transferidas para petianos egressos que tenham 

pago suas inscrições no evento e participado do pré-evento  

  

                                             Capítulo IX– Das Reuniões   

  

Art. 47º- As reuniões do InterPET-CE deverão ser iniciadas com uma breve explanação 

sobre o InterPET-CE e seus objetivos, seguida da apresentação das atividades do grupo 

PET anfitrião.  

§ 1º - A apresentação terá caráter facultativo quando o grupo a tiver feito há menos de 

seis meses ou quando houver discussões muito extensas como pontos de pauta, que 

excedam o tempo reservado pelo grupo;  

§ 2º. O PET anfitrião será responsável, independente do caráter da reunião, por promover 

uma atividade de interação para cada InterPET que for sediar, cabendo a secretaria dar o 

apoio necessário.  Cumprindo 75% do horário da reunião, entra em votação a realização 

ou não da atividade.  

  

Art. 48º– O PET anfitrião deverá enviar o convite para a lista de e-mails PETCeará com 

no mínimo quatro dias de antecedência da reunião, com exceção das reuniões 

extraordinárias.  

§ 1º - Caso haja o descumprimento deste artigo, o grupo PET responsável receberá uma 

advertência da Comissão Constitucional e de Avaliação do InterPET-CE. O grupo PET 

terá 24 horas após o recebimento da advertência para o envio do convite. Em caso de 

reincidência, o grupo PET perderá a prioridade na redistribuição das vagas remanescentes 

conforme Art. 43º; §1º e fica sujeito as punições previstas no Art. 5º; § 2º - Caso o grupo 

PET anfitrião fique impossibilitado de sediar a reunião após o envio do convite, o grupo 

substituto não está sujeito às punições do § 1º.  

  

Art. 49º – Os pontos de pauta que serão discutidos e deliberados nas reuniões do 

InterPET-CE devem ser enviados à lista PETCeará podem ser incluídos até o início da 

reunião.  

§ 1º - Os pontos de pautas para serem discutidos deverão, necessariamente, tratar de 

assuntos de interesse comum das IES participantes do movimento InterPET-CE; § 2º - Os 

pontos de pautas enviados só poderão ser deliberados na reunião com aprovação dos 

associados presentes na reunião do interpet;  

§ 3º - Caso o relator do ponto de pauta ou um representante não esteja presente na reunião, 

o ponto não será discutido, devendo ser adiado para a próxima reunião. Em caso de nova 

falta do relator, o ponto será retirado da pauta.  

  



Art. 50º- As atas das reuniões do InterPET-CE deverão ser enviadas para a lista de emails 

PETCeará até o primeiro dia útil após a reunião realizada.  

§ 1º - As correções na ata deverão ser feitas pela lista, até a véspera da reunião seguinte; 

§ 2º - As deliberações contidas na ata anterior deverão ser organizadas e lidas pelo grupo 

PET anfitrião antes da exposição dos pontos de pauta;  

§ 3º - Nas atas das reuniões deve constar em anexo uma lista de presença de grupos  

PET, com exceção dos egressos, cujos nomes devem constar separadamente na lista; § 4º 

- Caso haja o descumprimento deste artigo, o grupo PET responsável receberá uma 

advertência da Comissão Constitucional de Avaliação do InterPET-CE. O grupo PET terá 

24 horas após o recebimento da advertência para o envio da ata. Em caso de reincidência, 

o grupo PET perderá a prioridade na redistribuição das vagas remanescentes conforme 

Art. 40º, §1º e fica sujeito as punições previstas no Art. 5º.  

  

Art. 51º - Em caso de impossibilidade do grupo PET sediar a reunião na data prevista 

pelo calendário, este deverá entrar em contato com outros grupos PET do mesmo campus, 

para solicitar uma permuta, que deverá ser comunicada na lista de e-mails PETCeará com 

antecedência mínima de cinco dias.  

§ 1º - Caso os PETs solicitados não aceitem a proposta, a reunião deverá se manter de 

acordo com a data prevista no calendário, podendo ser sediada em outro campus; § 2º - 

Se possível, as mudanças de datas deverão ser comunicadas na reunião anterior para 

serem colocadas em votação.  

  

Art. 52º - As reuniões do InterPET-CE devem obedecer à seguinte ordem, com relação 

aos campi: Itaperi, Pici, Porangabussu, Pici, Benfica.  

§ 1º - A ordem estabelecida só poderá ser transgredida perante aprovação em reunião 

InterPET. Em casos omissos, o PET anfitrião devera justificar a impossibilidade da 

realização do InterPET com no mínimo 15 dias e encaminhar a secretaria; § 2º - Caso o 

PET não esteja em um desses campi, ele será considerado em um dos campi supracitados, 

contudo cabe ao PET que sediará a reunião decidir o local da mesma;  

§ 3º - Deverão ocorrer, duas vezes ao ano, uma reunião do Interpet sediado em um PET 

do interior, com marcação prévia suficiente para a reserva de ônibus para o transporte dos 

petianos.  

  

Art. 53º - As reuniões do InterPET-CE devem obedecer à seguinte ordem, com relação 

aos tipos: Administrativo, Temático, Político, de Integração.  

§ 1º - As reuniões posteriores aos eventos no âmbito do PET devem ter como ponto de 

pauta principal a socialização do evento, tendo apenas o seu tipo modificado; § 2º - 

Entende-se por reunião administrativa as reuniões em que ocorrem as discussões sobre 

temas de cunho administrativo no âmbito do PET, tais como: os regimentos, portarias e 

leis que regem os grupos;  

§ 3º - Entende-se por reunião temática as reuniões em que ocorrem palestras propostas 

pelo PET anfitrião. Os temas das palestras devem ser de caráter interdisciplinar e 

relacionado ao projeto que será apresentado em detalhes. A palestra deve ter duração de 



no máximo 45 minutos. Além disso, o PET anfitrião deve selecionar um projeto 

desenvolvido por ele e abordá-lo em detalhes em apresentação de até 25 minutos. O 

restante da reunião deve ser utilizado para discutir sobre projetos no eixo do projetos no 

eixo do projeto apresentado pelo PET Anfitrião”;  

§ 4º - Entende-se por reunião política as reuniões em que ocorrem as discussões sobre as 

demandas e necessidades do PET enquanto Programa buscando alternativas e soluções 

para eles;  

§ 5º - As reuniões políticas de Março/Abril e Setembro/Outubro devem funcionar como 

“Seminário sobre o InterPET”. Os grupos PET devem enviar os petianos recém ingressos 

nos seus grupos;  

§ 6º - Entende-se por reunião de integração as reuniões em que o PET anfitrião propõe 

atividades cujo objetivo principal é o desenvolvimento de possíveis projetos 

interdisciplinares e troca de experiências entre os PETs filiados ao INTERPET CE. Caso 

o PET anfitrião não encontre uma atividade específica deverá utilizar o modelo proposto 

pela CCA.  

  

                                                Capítulo X – Das Finanças  

  

Art. 54º - A associação no Caixa InterPET-CE se dá por meio de preenchimento de ficha 

cadastral, denominada contrato de associação, com vigência de um ano, sem renovação 

automática.  

Parágrafo único: o contrato será firmado por grupo PET e individualmente, porém 

somente os associados ao InterPET que manifestarem interesse em participar do caixa 

serão imputados com os direitos e deveres referentes ao  Caixa InterPET.  

   

Art. 55º – São responsabilidades da Tesouraria do InterPET-CE:  

IV.  Receber os pagamentos do Caixa InterPET-CE;  

V. Representar o InterPET-CE em transações econômicas de interesse do grupo; III – 

Apresentar em reunião do InterPET-CE todos e quaisquer futuros gastos para serem 

submetidos à aprovação, exceto os previstos em regimento, que não necessitam de 

aprovação;  

VI. Financiar gastos do Movimento InterPET previstos em regimento;  

VII. Financiar gastos do Movimento InterPET não previstos em regimento, caso os mesmos 

tenham aprovação em reunião InterPET;  

VIII. Analisar, juntamente a Comissão de Transporte, a viabilidade econômica dos orçamentos 

dos meios de transporte para os encontros no âmbito do PET; VII – Armazenar e controlar 

os contratos de associação ao Caixa InterPET; VIII – Fornecer para a comissão 

organizadora do ENCEPET os recursos referentes ao fundo do Caixa InterPET, definido 

no Art. 35º, inciso III. IX – Cobrar taxa de atraso conforme previsto no Art. 52º, §4º;  

 

Art. 56º - A contribuição anual do Caixa InterPET por grupo, que consiste 5% do valor 

da bolsa vigente por petiano associado ao Caixa InterPET, deverá ser paga em parcelas 

mensais ou contribuição única mediante o recebimento das bolsas.  



§ 1º - A cobrança será feita ao grupo PET que possui associados ao Caixa InterPET, não 

aos petianos;  

§ 2º - Caso haja mais de doze associados do mesmo grupo PET ao Caixa InterPET, o 

valor cobrado do grupo PET será o equivalente ao de doze associados;  

§ 3º - Em caso de pagamento da contribuição anual em até 30 dias do início da vigência 

do contrato haverá um desconto no valor de 5,5% do total da contribuição.  

§ 4º - Em caso de não pagamento da mensalidade até 30 dias após o pagamento da bolsa 

referente ao mês em questão, haverá cobrança de juros no valor de 1% por mês de 

inadimplência;  

§ 5º - Em caso de inclusão de novos associados ao Caixa InterPET durante a vigência do 

contrato, cabe a Tesouraria escolher a melhor forma de cobrar os novos associados; § 6º: 

O parcelamento da contribuição anual poderá ser negociado entre a tesouraria e o  

grupo PET, entretanto a contribuição anual deve ser paga integralmente até o final da 

vigência do contrato;  

Art. 57º- A associação ao Caixa InterPET individualmente, que consiste em um acréscimo 

de 50% no valor já cobrado na associação por grupo, totalizando 7,5% do valor da bolsa. 

Essa filiação teria o limite máximo de 5 petianos individualmente por grupo PET;  

Art. 58º - Os associados ao Caixa InterPET com mais de cinco meses de inadimplência 

não podem usufruir do mesmo.  

  

                                 Capítulo XI – Da Dissolução da Sociedade  

  

Capítulo intencionalmente deixado em branco.  

  

                             Capítulo XII – Das Disposições Finais e Transitórias  

  

Art. 59º -A lista de e-mails interpet-ceara@googlegroups.com é o meio de comunicação 

oficial do InterPET-CE.  

§1º -Qualquer petiano deverá ter livre arbítrio para expressar sua opinião, desde que com 

ética e bom senso, prezando-se sempre pela eficiência da discussão;  

§2º - Serão considerados inapropriados os e-mails contendo palavras de baixo calão, 

ofensas pessoais, bem como discussões pessoais;  

§3º -Os membros da lista que se sentirem atingidos por esse tipo de e-mail devem 

reportar-se ao moderador da lista;  

§4º -Cinco reclamações de membros de PETs diferentes do InterPET-CE resultam em 

uma advertência do moderador;  

§5º - A reincidência de advertência por parte do moderador resulta em expulsão da lista 

de emails;  

§6º - Haverá direito de defesa por quem receber advertência ou sofrer expulsão por 

parte do moderador na próxima reunião do InterPET-CE após o ocorrido.  

  



Art. 60º - O site http://www.interpetce.ufc.br/ e a página do InterPET-CE no Instagram 

são as páginas oficiais do Interpet-CE.  

  

Art. 61º - Em caso de necessidade de arrecadação de dinheiro, conforme o Art. 20º, 

inciso II, os grupos PET interessados em viajar ficam sujeitos à medida de arrecadação 

decidida.  

Parágrafo único: havendo propostas de arrecadação extra de dinheiro, o InterPET-CE 

deverá formar uma comissão independente da Comissão de Transporte.  


