SERVIÇO PÚBLICO FE DERAL
UNIVERSIDADE FEDER AL DE PERNAMBU CO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS

Recife, 23 de agosto de 2010.

OF.CIRC.Nº 99/2010 - PROACAD
Da: Coordenação de Apoio Acadêmico
Aos: Diretores de Centro e Coordenadores de Cursos de Graduação
Conforme anteriormente divulgado, na página eletrônica da PROACAD e através de
mensagem enviada aos Coordenadores de Cursos de Graduação, em 12 de agosto de 2010, o
MEC abriu o EDITAL PET 2010 (em anexo), o qual tem como objetivo a expansão do Programa
de Educação Tutorial - PET, vinculado ao Departamento de Modernização e Programas da
Educação Superior – DEPEM da Secretaria de Educação Superior.
Solicitamos aos senhores diretores ampla divulgação do referido edital nos departamentos
e coordenações de cursos de graduação do seu Centro. De acordo com o mesmo, a UFPE poderá
concorrer com 02 (duas) propostas que se enquadrem no lote C (Campus Recife), 02 (duas)
propostas no lote A (uma para cada campus fora da sede) e até 05 propostas para os grupos
PET/Conexões de Saberes (lotes G, H e I), cabendo a Pró-Reitoria Acadêmica a seleção interna
das propostas.
Para elaboração da proposta a ser enviada à PROACAD, estamos enviando o modelo
utilizado em anos anteriores (Anexo 1), recomendando que os proponentes leiam com atenção o
Edital (item 3 – Elaboração da Proposta) e façam as adaptações e complementações necessárias,
especificamente, em relação às propostas que estejam concorrendo aos lotes do PET/Conexão de
Saberes. (sub-item 3.3).
Após análise e aprovação no âmbito do curso de graduação, as propostas deverão ser
encaminhadas à PROACAD, em duas vias impressas e uma versão digital em CD, acompanhadas
do Currículo Lattes do Candidato a Tutor e da aprovação do projeto pelo Colegiado do Curso
(Anexo 2). Após a seleção interna, os responsáveis pelas propostas indicadas deverão
providenciar a documentação exigida no item 5.2 do edital e receber a declaração de aprovação
da proposta emitida pela Pró-Reitora Acadêmica e enviar a SESu através do SigProj
http://sigproj.mec.gov.br/.

Segue o cronograma para encaminhamento e seleção das propostas:
Procedimentos
Entrega das propostas no Protocolo Geral da
Reitoria
Seleção interna das propostas pela Comissão
Envio das propostas para o MEC, pelo candidato

Datas e Prazos
Até as 17 horas do dia 02 de SETEMBRO (5ª
feira)
03 a 10 de setembro
Até 15 de setembro de 2010

Informamos que os anexos citados nesse ofício estão disponíveis na página eletrônica da
PROACAD, no link Apoio Acadêmico.
Colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais, os quais
poderão ser obtidos na Coordenação de Apoio Acadêmico da PROACAD (sala 231 no prédio da
Reitoria), pelo fone 2126-7015 ou pelo email: pet.proacad@ufpe.br

Atenciosamente,
PROFª ZÉLIA MARIA MONTEIRO HIGINO DA SILVA
Coordenadora de Apoio Acadêmico
PROACAD/UFPE

