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Dando prosseguimento as ações previstas para o Programa de Educação Tutorial – PET, a
Coordenação de Relações Acadêmicas da Graduação da SESU/MEC informa o cronograma de
atividades relativo ao Planejamento Anual de Atividades - 2007.
PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES - 2007
1 - Planejamento Anual de Atividades - Ano 2007
•
•
•

Período – 01 de março de 2007 a 28 de fevereiro de 2008
Data limite para envio ao MEC – 30 de março de 2007 (SEDEX para: DEPEM/SESu/MEC))
Modelo de formulário - Disponível na página da SESu/MEC/PET

2 - Considerações Gerais sobre a elaboração do Relatório Anual de Atividades - Ano 2007
•
•

•

•

Independentemente da periodicidade da avaliação nacional de Grupos e Tutores, os grupos
PET continuarão com a responsabilidade de elaborar e enviar ao MEC, até o dia 10 de março
do ano seguinte o relatório de atividades do ano anterior.
Quando da elaboração do relatório de atividades do ano de 2007, deverão ser consideradas as
atividades definidas tanto no planejamento complementar (01 de setembro de 2006 a 28 de
fevereiro de 2007) quanto no planejamento de 2007 (01 de março de 2007 a 28 de
fevereiro de 2008).
Os Grupos PET criados a partir do Edital 3/2006 devem incorporar ao formulário ora enviado
as atividades definidas quando do planejamento que encaminharam à SESu/MEC por ocasião
do referido Edital, de modo a constituir um único documento. Observar que os novos grupos
só contarão com oito alunos a partir do mês de junho de 2007.
Os grupos PET que encaminharam ao DEPEM/SESu/MEC, os seus planejamentos em
desacordo com as especificações acima definidas devem promover as devidas adequações e
reenviá-los.

Complementarmente, informa-se que 90% dos Grupos PET já enviaram o Planejamento
Anual de Atividades de 2006, denominado “Planejamento Complementar”, o qual reuniu as
atividades planejadas para o período de 1 de setembro de 2006 a 28 de fevereiro de 2007, e teve o
dia 20 de outubro de 2006 como data limite para envio ao MEC.

Brasília, 1 de fevereiro de 2007.

