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REGIMENTO INTERNO DO GRUPO PET FISIOTERAPIA DA  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 

 
CAPÍTULO I 

DO REGIMENTO INTERNO DO GRUPO PET FISIO UEG 
 

Art. 1º - O Regimento Interno é um documento do Grupo PET Fisioterapia da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG). 
 
Art. 2º - O presente Regimento Interno, elaborado nos termos do Manual de Orientações Básicas - 
PET tem por finalidade disciplinar as atividades comuns aos integrantes do grupo, nos planos 
administrativo e didático, bem como fixar normas gerais para o bom funcionamento do grupo. 
 

CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 3º - O Regimento do Grupo PET Fisio busca estabelecer as atribuições pertinentes ao 
programa que deverão ser cumpridas pelos integrantes do grupo, a partir do ingresso no PET.  
 
Art. 4º - São objetivos deste Regimento:  
 
I- Zelar pela unidade e excelência do grupo PET Fisio; 
II- Incentivar a integração e a articulação entre os bolsistas, não bolsistas e tutor;  
 
III- Manter o grupo, em conformidade com os objetivos do Programa de Educação Tutorial.  
 

CAPÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO DO GRUPO 

 
Art. 5º - Participam do grupo PET acadêmicos regularmente matriculados no curso de Bacharelado 
em Fisioterapia.  
 
Art. 6º - O grupo “PET Fisio UEG” passa a classificar seus integrantes como: 
I-  Petianos bolsistas: aqueles que recebem uma bolsa; 
II- Petianos não bolsistas : aqueles que não recebem bolsa. 
 
Art. 7º - Mesmo com a classificação dos integrantes prevista no Art. 6º, para efeito de 
responsabilidades, atribuições e deveres, não haverá distinção entre bolsistas, suplentes e 
voluntários legados. 

 
CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO DO GRUPO 
 

Art. 8º - A avaliação do grupo será realizada em reunião ordinária e ocorrerá semestralmente e a 
cada fim de mês. Nesse dia, todos os integrantes, inclusive o tutor, farão uma avaliação global, 
envolvendo os projetos, as atividades, a participação em congressos e encontros, o planejamento e 
o relatório do ano corrente. 

 
SEÇÃO I 

DA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 
 

Art. 9º - A avaliação individual obedecerá às seguintes normas: 
 
I – O tutor realizará a avaliação, segundo critérios definidos em lei complementar; 



3 
 

II – A avaliação terá caráter recomendativo e não punitivo, servindo para caracterizar o membro 
dentro do grupo; 
III – A avaliação será semestral e mensal. 
 
Art. 10º - Após duas avaliações negativas, ou insatisfatórias, caberá ao tutor definir qual(is) 
advertência(s), das listadas no artigo 38, será(ão) a(s) mais cabível(is) para o caso. 
 

CAPÍTULO V 
DA CONDUTA, DOS DEVERES E DOS DIREITOS DOS PETIANOS 

 
Art. 11º - São determinadas como normas de conduta do petiano do grupo PET Fisio: 
 
I - Respeitar todos os membros do grupo;  
II - Manter a pontualidade nos horários de reuniões e compromissos do grupo; 
III - Comprometer-se na execução de todas as atividades planejadas;  
IV - Argumentar em nome do grupo somente perante consentimento e decisão de todos;  
V - Assumir as responsabilidades perante as falhas cometidas;  
VI - Não praticar atividades que não pertençam ao PET durante período de trabalho; 
VII – Ser ativo e participativo durante as reuniões. 
 
Art. 12º - São deveres dos petianos (bolsistas e não bolsistas):  
I - Conhecer e zelar pelo cumprimento do presente regimento; 
II – Participar de todas as atividades coletivas e individuais; 
III - Manter conduta ética, moral e profissional de acordo com o que é previsto pelo programa;  
IV - Zelar pela integridade do grupo e do Programa, bem como pelo compromisso social e 
acadêmico assumido;  
V - Zelar pelo cumprimento do planejamento das atividades definidas pelo grupo;  
VI - Conhecer e cumprir as Portarias do MEC e Leis que regem o PET;  
VII - Conhecer e cumprir o Manual de Orientações Básicas do PET;  
VIII - Respeitar as decisões do CLA (Comitê Local de Acompanhamento);  
IX - Nomear e gerenciar comissões e grupos de trabalho;  
X - Executar e se fazer executar as deliberações do grupo durante as reuniões;  
XI - Organizar e promover os eventos previstos no planejamento do grupo;  
XII - Propor atividades coletivas com ou sem participação de acadêmicos dos cursos de graduação;  
XIII - Dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades ligadas ao PET em conformidade com o 
manual de orientações;  
XIV - Fazer-se presente em todas as reuniões do grupo;  
XV - Encaminhar por escrito qualquer apreciação pertinente ao PET, primeiramente para tutor e 
demais integrantes do grupo, para posteriores encaminhamentos;  
XVI - Zelar pelo espaço físico e patrimônios do PET;  
XVII - Identificar-se como membro do PET em toda publicação que o petiano realizar.  
XVIII – Manter o seu Coeficiente de Rendimento Escolar com no mínimo média 7,0 (sete). 
 
§ Único: Verificar diariamente o e-mail particular e o e-mail do grupo. E caso seja solicitado a 
realização de alguma atividade via internet, o tutor deverá estabelecer o tempo mínimo para ser 
feito. Sendo que o não cumprimento caberá punição conforme o artigo 22 deste regimento. 
 
XIX - Responder ao final de cada mês um relatório de atividades, o qual deverá ser entregue ao 
tutor, conforme modelo próprio do grupo.  
 
§ 1° A falta de participação em atividades e em reuniões deverá ser justificada preferencialmente 
com antecedência, que será avaliada pelo tutor. 
 
§ 2° Não aceita a justificativa, o integrante estará sujeito à penalidade determinada pelo tutor. 
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Art. 13º - São Direitos dos petianos (bolsistas e não bolsistas):  
I - Usufruir dos benefícios proporcionados pelo PET Fisio;  
II - Ter acesso à estrutura do PET (sala, acervo bibliográfico, material de consumo, entre outros);  
III - Usufruir dos direitos previstos no Manual de Orientações Básicas do PET; 
IV - Direito de voz e voto sobre qualquer decisão a ser tratada; 
V - Encaminhar por escrito ou relatar diretamente qualquer reivindicação pertinente ao PET, 
primeiramente para o tutor, para posterior encaminhamento para os demais petianos. 
 

CAPÍTULO VI 
DA CONDUTA, DOS DEVERES E DOS DIREITOS DO TUTOR 

 
 
Art. 14º - São deveres do tutor do PET:  
I - Conhecer as normas e as legislações presentes no Programa de Educação Tutorial;  
II - Obedecer às decisões do Comitê Local de Acompanhamento (CLA);  
III - Dedicar no mínimo oito horas semanais ao PET; 
IV - Nomear comissões e grupos de trabalho; 
V - Fiscalizar e avaliar o andamento das atividades dentro do grupo PET; 
VI - Fiscalizar semestralmente o Coeficiente de Rendimento Escolar de todos os petianos; 
VII - Prestar auxílio em toda e qualquer atividade que o grupo PET for realizar; 
VIII - Fazer-se presente em todas as reuniões do grupo. 

 
CAPÍTULO VII 

DOS CARGOS DO GRUPO  
 
Art. 15º - O grupo PET Fisio deverá criar comissões de trabalho, que acompanharão e coordenarão 
o trabalho desenvolvido pelos integrantes do grupo, tanto individual como coletivamente. 
 
Art. 16º - Serão Comissões Internas do Grupo PET: 
 
I – Líderes de Atividades 
II – Secretários de Reunião 
III – Organizadores do Site do PET-Fisio 
IV – Tesoureiros  
 
Art. 17º - Cada Comissão será composta por dois a três petianos designados pelo tutor em reunião 
do Grupo PET Fisio. 
 
Art. 18° - Caracterizam os Líderes de Atividade os petianos encarregados por organizar 
previamente uma determinada atividade do grupo a ser executada por todos os petianos; 
 
Art 19° - São atribuições da Comissão Liderança de Atividades: 
 
I- Auxiliar o tutor na distribuição das tarefas dentro do grupo PET Fisio; 
II- Relatar ao tutor qualquer tipo de problema ocorrido dentro do grupo PET; 
III- Zelar pela harmonia e pelo nome do grupo PET Fisio UEG.  
 
Art. 21° - São atribuições do 1° Secretário e 2° Secretário (na falta do primeiro): 
 
I - Elaborar as atas das reuniões e enviar aos membros do grupo PET; 
II- Auxiliar o tutor, líder e vice-líder na administração do grupo PET Fisio; 
III- Relatar ao tutor qualquer tipo de problema ocorrido dentro do grupo PET; 
IV- Zelar pela harmonia e pelo nome do grupo PET Fisio UEG.  
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Art. 22° - São atribuições dos Organizadores do Site do PET: 
 
I – Auxiliar o Grupo na atualização do site de acordo com as atividades realizadas; 
II- Enviar para a correção do tutor o texto que será publicado no site; 
III- Atualizar os dados dos petianos ingressos e egressos do Grupo PET Fisio. 
 
Art. 23° - São atribuições dos Tesoureiros: 
I – Organizar a lista de material necessário para as atividades do Grupo; 
II – Controlar as entradas e saídas no caixa do Grupo PET Fisio; 
III – Organizar os documentos  e relatório final da Prestação de Contas. 
 

 
CAPÍTULO VIII 

DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 
 

Art. 24° - As reuniões administrativas ordinárias obedecerão às seguintes normas: 
 
I - As reuniões ordinárias do grupo ocorrerão preferencialmente na primeira quinzena de cada mês, 
no turno matutino. 
 
II- Cabe ao tutor definir um novo dia e horário para a realização da reunião, conforme a 
disponibilidade de todos os petianos. 
 
III- Todos os integrantes do grupo devem comparecer, de forma que eventuais ausências devem ser 
justificadas com antecedência. Caberá ao tutor avaliar as circunstâncias e advertir ou não o petiano, 
sendo que duas ausências consecutivas ou três alternadas demandarão ao petiano devida punição; 
 
IV – A elaboração da ata de cada reunião ficará responsável pelo Primeiro ou Segundo Secretário 
do grupo PET; 
 
V - A ata de cada reunião deve ser enviada ao e-mail do grupo, pelo Primeiro ou Segundo 
Secretário em até 72 horas após a reunião; 
 
VI - A ata da reunião deverá ser lida por todos os integrantes do grupo, a fim de assegurar e frisar 
todas as informações expostas e delegadas; 
 
VII - Todos devem se apresentar pontualmente na sala de reunião e assinar o caderno de 
frequência. 
 

CAPÍTULO IX 
DAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 

 
Art. 25º - As reuniões extraordinárias obedecerão a algumas das normas do artigo 23, além das 
seguintes: 
I - Qualquer membro do grupo pode solicitar uma reunião extraordinária, através de qualquer meio 
disponível, como nas próprias reuniões, e-mails e outros, definindo pauta, data, horário e duração 
da mesma; 
II - A solicitação deve ser confirmada por consenso entre os demais petianos até três dias úteis 
antes da data definida, caso contrário não haverá reunião. 
 

CAPÍTULO X 
DAS PENAS E SANÇÕES 

 
Art. 26º - A advertência se constitui num registro formal em ata, na reunião ordinária com a 
anuência da maioria absoluta do grupo. Essa advertência deverá ser registrada em ata. 
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§ Único: O petiano advertido deve estar presente na reunião ordinária em questão. 
 
Art. 27º - Serão passíveis de advertência aqueles alunos que:  
 
I- Descumprirem as normas definidas pelo MEC;  
II- Descumprirem o regimento interno e/ou o Termo de Responsabilidade do grupo PET Fisio 
(arquivo anexo);  
III- Descumprirem as deliberações das reuniões;  
IV- Não justificarem suas ausências nas reuniões e atividades do grupo ou que tenham suas 
justificativas invalidadas pelo tutor; 
V- Em outros casos a serem deliberados em consenso com o grupo. 
 
Art. 28º - As advertências deverão ser aplicadas na seguinte ordem:  
 
I- Advertência escrita do Tutor (por email ou documento impresso) 
II- Advertência escrita do Tutor (por email ou documento impresso); 
III- Desligamento.  
 
§ Único: O petiano só será desligado completamente do grupo se acumular 02 (duas) 
advertências e após a avaliação do tutor sobre seu rendimento acadêmico e desempenho no 
Grupo PET. 

 
CAPÍTULO XI 

DO DESLIGAMENTO DO GRUPO 
 

Art. 29º - O petiano bolsista ou não bolsista será desligado do grupo nos casos que constam no 
Artigo 17 da Portaria 976 de 27 de julho de 2010, ou legislação equivalente.  
 
§ Único: Descumprimento deste termo de compromisso. 
 

CAPÍTULO XII 
DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
Art. 30º - Para ingressar no PET Fisio, o candidato deverá passar pelo processo de seleção.  

 
Art. 31° – Do aluno candidato: 
 
I – Estar regularmente matriculado no curso de Fisioterapia da Universidade Estadual de Goiás, 
que esteja cursando no mínimo o 2º e no máximo o 5º período; 
 
II – Apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar maior ou igual a 7,0 (sete); 
 
III – Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do programa; 
 
IV – Não receber bolsa de nenhum outro programa/projeto. 
 
Art. 32° – Do processo seletivo: 

 
I – Deverá ser divulgado através de Edital no mural e sítio do PET, com antecedência mínima de 8 
(oito) dias de sua realização; 
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II – O processo de seleção deverá ser composto por uma comissão contendo no mínimo 3 
(três) professores universitários e até 2 (dois) petianos, sendo os mesmos coordenados pelo 
do tutor. 
 

CAPÍTULO XIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 33º - Fica estabelecido que as férias dos petianos coincidirão com as férias do tutor. 
 
§ 1º Em caso de paralisação da universidade, fica a cargo do tutor declarar o período de férias do 
grupo. 
 
§ 2º Caso um integrante solicite férias ou breve afastamento de caráter pessoal, o tutor deve ser 
informado em regime de urgência e aprovar a solicitação. 
 
Art. 34º - Emendas a este regimento poderão ser sugeridas por qualquer petiano, desde que 
formalizado em reunião, para ser debatido e votado. 
 
Art. 35º - Os casos omissos neste regimento seguirão as normas apresentadas no Manual de 
Orientações PET. 
 
Art. 36º - Uma vez aprovado pela MAIORIA dos integrantes do grupo PET, o presente Regimento 
Interno entrará em vigor a partir do primeiro dia após a promulgação do regimento. 

 
 

Goiânia, 08 de Dezembro de 2015. 
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