
 
 
 
 
 

 

InterPET-UnB 

 Reunião Extraordinária 2020 – 18 de dezembro de 2020 

SESu/MEC - InterPET Unb e Tutores - CRUB 

Horário:das 16h às 17h40min 

 

PARTICIPANTES 

SESu/MEC 
1 - Edmilson Costa Silva 

2 - Cibele Magalhães de Pinho de Castro 

Docentes 

3 - Mário Lima Brasil 

4 - Érica Fernandes Teixeira 

5 - Elaine Rose Maia 

6 - Eduardo Bessa Pereira da Silva 

Discentes 

7 - Andressa Santos do Nascimento 

8 - Henrique do Nascimento Coutinho 

CRUB 

9 - José Carlos Aguilera 

 

PAUTA 

1. Diálogo com a SESu/MEC sobre o prazo e critérios de execução do Custeio 2020 
 

Resumo Executivo:  
1 - Iniciada a reunião após a apresentação de cada participante, o Secretário Executivo do               
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras - CRUB, José Aguilera, agradeceu a            
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oportunidade do diálogo com a SESu/MEC e os representantes da InterPET UnB e Tutores, e               
informou que o CRUB acolheu o pedido de apoio da InterPET UnB para essa agenda, junto                
com os Tutores, para solicitar a prorrogação do prazo de execução e prestação de contas do                
Custeio 2020 e para (re)inagurar o diálogo com a Diretoria de Políticas e Programas de               
Educação Superior e a Coordenação-Geral de Relações Estudantis e Serviços Digitais, onde            
está localizada a gestão do Programa de Educação Tutorial PET/MEC. 
2 - Em seguida, o Professor Mário Lima Brasil, solicitou a prorrogação do prazo para               
execução e prestação de contas do Custeio 2020, dado que o prazo lançado é exíguo para                
executar com segurança e preparar a devida prestação de contas ao MEC, com menos de um                
mês para todo o processo.  
3 - O Diretor Edmilson reconhece o quão exíguo é o prazo e informa que já apresentou                 
pedido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para estender o prazo,              
em princípio, para até 30 de abril de 2021, com mais 30 dias para que os tutores prestem                  
contas às IES, e mais 30 dias para que as IES prestem contas ao MEC, e que a referida                   
minuta de aumento do prazo encontra-se na Procuradoria Jurídica do FNDE, e após sua              
liberação, a mesma deverá ser publicada como uma Resolução Ad Referendum do FNDE.  
4 - O Diretor Edmilson informou ainda, que o Secretário de Educação Superior Wagner Vilas               
Boas de Souza tomou conhecimento dessa realidade e está empenhado em ajustá-la para             
melhor atuação dos grupos PET tanto da UnB, quanto em nível nacional, e que para tanto, na                 
próxima segunda terá o seu briefing com o Ministro Milton Ribeiro, para atualizá-lo dessa              
demanda. 
5 - O Diretor Edmilson informou, ainda, junto com a Coordenadora-Geral Cibele, que, para              
2021, já está planejado o repasse do custeio das 2 parcelas numa única vez, provavelmente no                
mês de junho ou julho, para favorecer o trabalho dos grupos PET naquilo que requer a                
aplicação e execução do custeio, previsto em Lei. 
6 - A discente Andressa destaca que é importante atualizar o rol normativo do que pode ser                 
objeto de aplicação do custeio, para ampliar a segurança de prestação de contas das/os              
Tutoras/es, e dos demais participantes do PET, e disse que é importante manter a regularidade               
de repasse das bolsas para todos os PETianos, e que nos últimos meses os atrasos foram                
muito ruins para o conjunto dos bolsistas.  
7 - O Diretor Edmilson informou, a partir da questão apresentada pela discente Andressa, que               
a SESu/MEC está a preparar uma Cartilha atualizando todo o normativo com as devidas              
informações pertinentes ao relacionamento MEC/IES/Tutor/Bolsista, para ampliar a        
qualidade do Projeto e a sua segurança jurídica.  
8 - O Secretário Executivo do CRUB, José Aguilera, propôs ao Diretor Edmilson que, para               
janeiro, ou quando for melhor, o MEC promova uma Oficina sobre o PET, para todos os                
interessados, para capacitar sobre os seus conteúdos normativos, e que o CRUB poderia             
apoiar essa iniciativa, com sua capacidade instalada e mesmo de contato com as IES, dado               
que o CRUB tem amplo diálogo com todos os segmentos da educação superior: comunitário,              
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particular, público federal e o público municipal/estadual. Disse ainda que reconhece o apoio             
que a SESu/MEC vem apresentando às demandas que o CRUB traz junto ao MEC, para               
assegurar a melhoria dos Projetos, Programas, Serviços e Benefícios afetos à Educação            
Superior mantidos pelo MEC.  
9 - A Tutora Érica, que assumiu a Presidência do CENAPET, pede que essas reuniões               
possam ser realizadas mais sistematicamente para melhorar o nível de comunicação e            
execução do Programa, e o Diretor Edmilson disse que a sua Diretoria está aberta a receber as                 
propostas de novas reuniões 
10 - O Tutor Mário fala da importância desse diálogo e que ele havia sido interrompido há                 
mais de um ano e que isso só trás prejuízo ao programa. Explica para os novos integrantes do                  
MEC o que é a CENAPET e a importância de manter o diálogo com a mesma para o bom                   
andamento do programa. Que a CENAPET, agora com nova diretoria, tem todo o interesse              
em ajudar nesse diálogo. Pede para que o Diretor Edmilson reirete, em caso de prorrogação               
do Custeio, até quando ele poderá ser usado e em que condições já que todas as atividades do                  
ano de 2020 foram encerradas e complementa se pode ser utilizado em atividades que são               
contínuas ou de material de apoio para as várias atividades em geral. 
11 - O diretor Edmilson reiterou o que já havia dito. Consultou todos os órgãos de controle                 
que foram unânimes em afirmar que o Custeio poderia ser utilizado até a data da prorrogação                
sem prejuízo dos grupos. 
 

Registro da reunião 
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