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Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) encaminhamos proposta de
reorganização do Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial (PEAT), por meio de
proposta de minuta de substituição da Resolução ConsEPE no 163 de 2013.

Desde a implantação da Universidade a necessidade de orientar os(as) discentes quanto às
direções curriculares possíveis, traçar metas de curto, médio e longo prazo visando
melhorar seu desempenho acadêmico, informá-lo(a) sobre possibilidades de pesquisa e de
extensão foram algumas das ações previstas pelo programa.

Nessa perspectiva, o PEAT iniciou suas atividades já com os primeiros discentes e
docentes da Universidade no ano de 2006.

Ao longo desses anos, o Programa foi revisado e alterado buscando adequar-se às
necessidades da comunidade acadêmica bem como aos seus limites e possibilidades em
todos os seus aspectos, administrativos, materiais, de recursos humanos, financeiros, entre
outros.

Em 2013, o PEAT foi instituído pela Resolução Consepe no 163 e regulamentado pela
Resolução CG no 9 de 2015.

Em 2020, com os impactos da pandemia em nossa gestão acadêmica, mais uma vez, nos
vimos diante da necessidade de nova alteração e adequação do programa objetivando um
maior alcance dos discentes e que também possa de maneira matricial acolher programas e
projetos diretamente relacionados com a melhoria do ensino da graduação.

Nos últimos anos, as oficinas PEAT tiveram um papel fundamental para o acolhimento dos
ingressantes, entretanto, o alcance do Programa no que tange à tutoria individualizada,
função precípua do programa, pouco avançou, seja pela diminuição de docentes tutores
interessados, ou mesmo pela baixa procura por parte dos discentes.

Diante dessas constatações, a Pró-Reitora de Graduação deflagrou um processo de
discussão com a equipe da Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial (DEAT) que
reuniu-se com os atuais docentes Tutores do PEAT e, posteriormente com a coordenação



do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (NETEL), dando início à construção da
proposta de reorganização apresentada à Comissão de Graduação na XI Sessão Ordinária
de 2021. Além dessa sessão, a proposta foi discutida em expediente na I e na II Sessões
Ordinárias da Comissão de Graduação de 2022, sendo aprovada, conforme versão do
relator, professor Luciano Cruz, na III Sessão Ordinária de 2022.1

Com a proposta de minuta apresentada, vislumbramos conciliar nossas expectativas quanto
ao Programa, buscando sua ampliação e regulamentando seu funcionamento, entendendo a
relevância deste Programa para a consolidação do Projeto Pedagógico da Universidade,
mirando sua excelência e garantindo a inclusão de nossos(as) discentes.

Sem mais,

Fernanda Graziella Cardoso

Presidente da Comissão de Graduação

1 As atas das referidas sessões podem ser consultadas em:
https://prograd.ufabc.edu.br/comissao-de-graduacao/registros-das-sessoes
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