
         

EDITAL 01/2018 PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA CENAPET (COMISSÃO 

EXECUTIVA NACIONAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL) 

GESTÃO 2018/2020 

 

A Comissão Eleitoral, em parceria com a Comissão Organizadora do XXIII Encontro 

Nacional dos Grupos PET - XXIII ENAPET -, torna público à comunidade PETiana o edital 

01/2018 de inscrição para eleição da Diretoria da CENAPET na forma do seu Estatuto 

vigente (Redação atualizada pela XXII Assembleia Geral, Brasília, 2017). 

 

1 DA COMISSÃO ELEITORAL 

1.1 A Comissão Eleitoral é composta por três membros do Conselho da Comissão Executiva 

Nacional do Programa de Educação Tutorial, dois membros indicados da Comissão 

Organizadora do XXIII ENAPET e por um PETiano indicado pelo Conselho da CENAPET. 

Compõem a Comissão: 

● Victor Hugo Cardoso Simões - Representante Discente Titular do Centro-Oeste no 

Conselho da CENAPET. 

● Cleiton Oliveira de Souza - Representante Discente Suplente do Sul no Conselho da 

CENAPET. 

● Mariana Santos Matos Cavalca - Representante Docente Titular do Sul no Conselho 

da CENAPET. 

● Marcela Musetti - Membro da Comissão Organizadora do XXIII ENAPET. 

● Nathália Mendes Marques Luiz - Membro da Comissão Organizadora do XXIII 

ENAPET. 

● Ewerton Amorim de Oliveira - PETiano indicado pelo Conselho da CENAPET. 

 

2 DA DIRETORIA DA CENAPET 

2.1 Conforme o Art. 18 do Estatuto da CENAPET, compete à Diretoria:  

I - Executar as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho;  

II - Elaborar o orçamento anual se houver disponibilidade de recursos de qualquer natureza, e 

propô-lo ao Conselho, assim como submeter ao mesmo a respectiva prestação de contas, até a 

data por este fixada;  

III - Propor as datas para o ENAPET ao qual se refere o Art. 11, para os Encontros Regionais 

e Estaduais oficiais e para a Assembleia Geral;  

IV - Submeter à aprovação do Conselho a criação de comissões temporárias para tratar de 

assuntos relevantes;  

V - Designar representantes da CENAPET em congressos, órgãos e outras sociedades 

nacionais quando houver convites específicos a respeito. 

2.2 A Diretoria é eleita bienalmente e é formada por: 

I - Presidente; 



         

II - Vice-presidente; 

III - Dois Diretores de Comunicação;  

IV - Dois Diretores de Organização Regional;  

V - Dois Diretores de Representação Estudantil;  

VI - Dois Diretores de Mobilização. 

2.3 O Presidente e o Vice-Presidente devem ser docentes. 

2.4 Para cada uma das Diretorias, deve haver um docente e um discente, com exceção da 

Diretoria de Representação Estudantil, composta por dois discentes. 

2.5 A chapa deve, obrigatoriamente, ser composta por dois representantes de cada região do 

Brasil, sendo um deles docente e o outro discente. 

2.6 Os membros da Diretoria devem estar vinculados legalmente ao programa por pelo menos 

metade do mandato (um ano). Membros eleitos para cargos na Diretoria podem permanecer 

no cargo em condição de egresso até o fim do mandato sob avaliação dos seus pares. 

 

3 DAS COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE  

3.1 De acordo com o Art. 19 do Estatuto da CENAPET, compete ao Presidente:  

I - Representar o PET junto ao Conselho Superior do Programa junto à SESu/MEC; 

II - Representar a CENAPET em juízo;  

III - Representar a CENAPET em foros acadêmicos, políticos e técnico-científicos;  

IV - Presidir as reuniões da Diretoria;  

V - Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral;  

VI - Nomear as comissões temporárias aprovadas pelo conselho para tratar de assuntos 

relevantes;  

VII - Gerenciar a administração de recursos próprios para apoio às atividades científicas e 

administrativas da CENAPET, de acordo com as diretrizes do Conselho e Diretoria;  

VIII - Informar previamente nos canais de comunicação do PET as datas e pautas das 

reuniões do Conselho Superior e disponibilizar, nos mesmos canais os relatos em até 15 dias 

após a sua realização. 

 

4 DAS COMPETÊNCIAS DO VICE-PRESIDENTE  

4.1 De acordo com o Art. 20 do Estatuto da CENAPET, compete ao Vice-Presidente:  

I - Substituir o Presidente em seus impedimentos; 

II - Auxiliar o Presidente em todas as suas atividades políticas e administrativas;  

III - Coordenar a inclusão de métodos de avaliação para auxiliarem os CLAAs e a Comissão 

Nacional de Avaliação. 

 



         

5 DAS COMPETÊNCIAS DOS DIRETORES DE ORGANIZAÇÃO REGIONAL  

5.1 Conforme o Art. 21 do Estatuto da CENAPET, compete aos Diretores de Organização 

Regional:  

I - Coordenar a atuação das Organizações Regionais e dos representantes institucionais, se 

houver;  

II - Executar as deliberações de caráter regional da CENAPET;  

III – Integrar as propostas aprovadas durante os encontros regionais entre si e encaminhá-las 

para o encontro nacional do mesmo ano. 

 

6 DAS COMPETÊNCIAS DOS DIRETORES DE COMUNICAÇÃO  

6.1 De acordo com o Art. 22 do Estatuto da CENAPET, compete aos Diretores de 

Comunicação:  

I – Coordenar a elaboração das atividades e posições da diretoria da CENAPET por meio de 

diversas mídias;  

II – Coordenar a elaboração e execução da política de divulgação da diretoria da CENAPET;  

III. Relatar periodicamente o andamento das atividades que forem atribuídas à diretoria da 

CENAPET na Assembleia Geral por meio dos veículos de comunicação usados pela mesma. 

 

7 DAS COMPETÊNCIAS DOS DIRETORES DE REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL  

7.1 Conforme o Art. 23 do Estatuto da CENAPET, compete aos Diretores de Representação 

Estudantil:  

I - Representar os discentes do PET no Conselho Superior do Programa, junto a SESu/MEC. 

 

8 DAS COMPETÊNCIAS DOS DIRETORES DE MOBILIZAÇÃO  

8.1 Conforme o Art. 24 do Estatuto da CENAPET, compete aos Diretores de Mobilização  

I - Coordenar e integrar as atividades de interesse do PET e encaminhar demandas à Diretoria 

e ao Conselho. 

 

9 DAS INSCRIÇÕES DA CHAPA PARA A DIRETORIA  

9.1 As inscrições das chapas para a Diretoria da CENAPET ocorrerão a partir da data de 

publicação deste edital até o dia 17/07/2018.  

9.2 As inscrições serão feitas através do formulário disponibilizado no Google Forms. 

9.3 A configuração das chapas deve estar de acordo com o exposto no Estatuto da CENAPET 

vigente. 

9.4 A chapa terá direito a inscrição de dois fiscais, podendo estes serem membros da Chapa. 

Os fiscais inscritos deverão estar presentes, representando sua chapa durante o processo de 

votação e contagem de votos. 

https://goo.gl/forms/mEodSVSLZy7i84Rh1


         

9.5 Não serão aceitas alterações dos membros das chapas.  

9.6 A homologação final da chapa ocorrerá mediante confirmação por e-mail de todos os dez 

membros da Chapa.  

9.7 Atuais membros da Diretoria podem se recandidatar, desde que seja o primeiro mandato, 

ou seja, um candidato pode se reeleger apenas uma vez.  

9.8 Em casos de inconformidades a chapa estará automaticamente impugnada. 

 

10 DA ELEIÇÃO  

10.1 A eleição para Diretoria da CENAPET é feita bienalmente, sendo que a última ocorreu 

no XXI ENAPET em 2016 na cidade de Rio Branco - AC.  

10.2 Durante o XXIII ENAPET a eleição da Diretoria seguirá o cronograma abaixo: 

Data e hora Etapa 

17/07/2018, às 23h00 Encerramento das inscrições. 

18/07/2018, entre 09h00 e 17h00 Período de votação. 

19/07/2018 Contagem de votos e homologação da votação 

pela Comissão Eleitoral. 

20/07/2018 Divulgação do resultado. 

 

11 DA VOTAÇÃO  

11.1 A votação será realizada no dia 18/07/2018, entre 09h00 - 17h00, com urnas fixas, 

distribuídas em locais a serem definidos e divulgados no XXIII ENAPET. Será eleita a chapa 

mais votada.  

11.2 Todo membro nato da CENAPET credenciado no evento terá direito ao voto. 

 

12 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

12.1 O resultado da eleição será divulgado pela Comissão Eleitoral durante a Assembleia 

Geral do XXIII ENAPET, no dia 20/07/2018, para apreciação e posterior homologação. 

 

13 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

13.1 O presente edital entra em vigor a partir de sua divulgação.  

13.2 Casos omissos serão apreciados pela Comissão Eleitoral.  

13.3 Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas entrando em contato com a Comissão 

Eleitoral pelo e-mail eleicoesenapet@gmail.com.  

 

Comissão Eleitoral do XXIII ENAPET. Campinas, 17 de junho de 2018. 


