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APRESENTAÇÃO

presente manual é um dos resultados dos trabalhos da Comissão
de Reestruturação Administrativa da UFPR, instituída pelas
Resoluções 09/06 – COPLAD, de 26 de abril de 2006, e 22/06

– COPLAD, de 25 de outubro de 2006.

Trata-se de um trabalho de grande valia para a Universidade, que
permitiu aproveitar as experiências dos Técnicos-Administrativos que
desempenham suas funções nas unidades administrativas: Secretaria de Setor
Acadêmico, Financeiro do Setor, Secretaria da Coordenação Acadêmica de
Graduação e Pós-Graduação e Secretaria de Departamento Acadêmico.

É importante ressaltar que foi feita uma associação entre as atribuições
e os conhecimentos necessários para a execução de cada uma das tarefas de
responsabilidade da área.

Os trabalhos foram coordenados por uma equipe técnica que orientou
os representantes dos Setores para a elaboração do Manual.

Cabe destacar a participação dos representantes da Pró-Reitoria de
Recursos Humanos na coordenação dos trabalhos e principalmente dos
representantes dos Setores que com a sua vivência prática puderam contribuir
para a padronização das principais responsabilidades administrativas dos
Setores.

Joel Souza e Silva

Presidente da Comissão de Reestruturação da UFPR

OO
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1 INTRODUÇÃO

Visando desenvolver e aperfeiçoar a interação da Universidade Federal do
Paraná - UFPR, com os diferentes Setores que a compõem, foi desenvolvido o “Manual
de Atribuições das Unidades Administrativas dos Setores Acadêmicos da UFPR”, que surge
como forma de esclarecer e orientar os usuários internos e externos da instituição.
Somente através da organização e padronização dos procedimentos de trabalho no
serviço público será possível a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Este documento é um importante instrumento para modernização e melhoria
dos métodos de administração da Universidade, ao mesmo tempo em que traz clareza
e objetividade aos processos de decisão.

Este Manual busca organizar os métodos de trabalho (procedimentos) utilizados
pelas unidades, no desenvolvimento de suas funções para o atendimento de sua missão,
visando harmonizar, uniformizar, racionalizar e otimizar as relações de trabalho entre
os Setores da UFPR.

O “Manual de Atribuições das Unidades Administrativas dos Setores Acadêmicos da
UFPR” visa à normalização das rotinas e reúne as principais informações para execução
dos trabalhos nas unidades administrativas.

2 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

O atual Estatuto da Universidade Federal do Paraná, que foi a primeira etapa da
Reforma Universitária aprovada pelo Decreto 6614/70-CFE, de 1970, modificou
sensivelmente a antiga estrutura da Universidade, constituindo e implantando o Conselho
Universitário, o Conselho de Curadores, os Institutos e as Faculdades com seus respectivos
Departamentos. A segunda etapa da Reforma Universitária, implantada em 1973,
modificou novamente a organização da Universidade, extinguindo os Institutos e as
Faculdades e criando os Setores. Porém, esta Reforma manteve os Departamentos como
unidades didático-pedagógicas.

Hoje, a Universidade Federal do Paraná mantém sua configuração organizacional
baseada em Setores, Coordenações e Departamentos. Ao todo são onze Setores, que
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têm a função de executar, coordenar e fiscalizar as unidades didático-pedagógicas e de
pesquisa das áreas de conhecimento. São eles:

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS  -  http://www.agrarias.ufpr.br/

SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  -  http://www.bio.ufpr.br/

SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  -  http://www.sociais.ufpr.br

SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS  -  http://www.exatas.ufpr.br/

SETOR DE EDUCAÇÃO  -  http://www.educacao.ufpr.br/

SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS  -  http://www.direito.ufpr.br/

SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  -  http://www.saude.ufpr.br/

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES  -  http://www.humanas.ufpr.br/

SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA  -  http://www.terra.ufpr.br/

SETOR DE TECNOLOGIA  -  http://www.tecnologia.ufpr.br/

SETOR DA ESCOLA TÉCNICA  -  http://www.et.ufpr.br/

3 ATRIBUIÇÕES

Conjunto de tarefas necessárias à realização do trabalho atribuído às unidades
organizacionais e aos cargos e funções.

Para a construção do manual, inicialmente foram listadas as grandes atribuições
de cada unidade que quando são desdobradas permite executar as atribuições de forma
padronizada.

Para que a tarefa seja executada com a devida eficiência, foram listados os
conhecimentos necessários para que os executores das atribuições possam ser capacitados
para o pleno exercício de suas funções.
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3.1 ATRIBUIÇÕES DO SETOR - ADMINISTRATIVO

As atribuições do Setor, parte administrativa, são atribuições comuns ao Gabinete
da Direção, às Secretarias, às Assessorias, às Divisões Administrativas e de Informática
da Direção do Setor Acadêmico.

1) ORGANIZAR REUNIÕES DO CONSELHO SETORIAL:

a) Elaborar pauta da reunião.

b) Encaminhar processos para os relatores.

c) Enviar convocação.

d) Secretariar a reunião.

e) Elaborar ata.

f) Emitir extratos de ata.

g) Encaminhar as deliberações pertinentes.

2) ELABORAR EDITAIS DE CONCURSOS PÚBLICOS E DE ELEIÇÕES:

a) Redigir e divulgar os editais.

3) REDIGIR, DIGITAR E ARQUIVAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

a) Redigir documentos e despachos.

b) Elaborar relatórios e planos de trabalho.

c) Arquivar documentos.

4) ATENDER AOS ENCARGOS INERENTES À SECRETARIA DE SETOR E
UNIDADES DO SETOR:

a) Organizar a agenda da Direção do Setor.

b) Executar as atividades determinadas pela Direção do Setor e demais
unidades.

5) ORGANIZAR DOCUMENTOS E PROCESSOS PARA DESPACHO:

a) Abrir processo no Sistema Administrativo - Módulo Protocolo,
acompanhando seu andamento.
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b) Receber documentos e processos administrativos e financeiros.

c) Analisar e instruir os documentos e processos administrativos.

d) Encaminhar os documentos e processos administrativos.

6) COORDENAR, SUPERVISIONAR E SECRETARIAR AS SESSÕES DE
FORMATURA:

a) Orientar a Comissão de Formatura.

b) Elaborar roteiro de colação de grau.

c) Ensaiar a turma.

d) Realizar a locução.

7) ORGANIZAR EVENTOS SETORIAIS:

a) Contatar palestrantes.

b) Reservar passagens e hotel.

c) Divulgar os eventos.

d) Providenciar pagamento de pró-labore.

e) Realizar a locução.

8) GERENCIAR O PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO SETOR:

a) Administrar conflitos.

b) Enviar freqüência de bolsistas.

c) Lançar Férias.

d) Remanejar servidores.

9) ELABORAR E CONTROLAR O ENSALAMENTO DAS DISCIPLINAS DOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO:

a) Solicitar aos Departamentos os nomes das disciplinas e o número de
alunos.

b) Estruturar o ensalamento dentro da realidade do espaço físico.

c) Divulgar o ensalamento.

d) Realizar ajustes necessários.
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10) ELABORAR E CONTROLAR O ENSALAMENTO DE PROVAS,
PALESTRAS, SEMINÁRIOS E OUTROS:

a) Agendar anfiteatros e salas de aula.

b) Controlar a entrega de chaves e equipamentos.

11) CONTROLAR A CORRESPONDÊNCIA DO SETOR:

a) Receber e despachar o malote.

b) Receber e despachar correspondência pelo correio.

c) Separar e distribuir as correspondências para as unidades administrativas.

12) ATENDER AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO:

a) Prestar informações sobre legislação e normas da instituição.

b) Prestar informações sobre a Universidade.

c) Fornecer documentos administrativos.

13) SUPERVISIONAR A ADMINISTRAÇÃO PREDIAL:

a) Verificar a necessidade de manutenção.

b) Solicitar a execução do serviço.

c) Providenciar material para a execução do trabalho, quando não disponível
na Prefeitura da Cidade Universitária - PCU.

d) Acompanhar a execução do trabalho.

14) ADMINISTRAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA:

a) Administrar a rede UFPR local.

b) Atender e orientar os usuários do Setor, em assuntos referentes a sistemas
de informação, redes ou equipamentos de informática.

c) Manter e consertar equipamentos de informática.

d) Controlar empréstimo de multimídia.

e) Instalar aplicativos de informática.

f) Instalar Sistemas Administrativos.



6 Manual de Atribuições das Unidades Administrativas dos Setores Acadêmicos da UFPR

15) AGENDAR AS FÉRIAS DOS SERVIDORES:

a) Receber a listagem.

b) Registrar a marcação de férias em formulário específico e respectiva
assinatura.

c) Coletar assinatura de ciência da chefia.

d) Digitar os dados no Sistema Administrativo - Módulo Recursos Humanos.

e) Encaminhar solicitações de alterações dos períodos de férias.

16) PROMOVER PROCESSOS ELEITORAIS:

a) Verificar vigência do mandato.

b) Designar comissão eleitoral.

c) Preparar e abrir o processo no Sistema Administrativo.

d) Redigir e divulgar documentos afins.

e) Designar mesa receptora.

f) Participar da mesa receptora.

g) Receber inscrições.

h) Providenciar logística.

i) Realizar a eleição.

j) Homologar e divulgar o resultado.

k) Encaminhar resultado e pedido de nomeação.

l) Tramitar o processo.

3.1.1 Conhecimentos da área

Conhecimentos necessários para execução das atribuições dos Gabinetes dos
Setores Acadêmicos:

1) Conhecimentos de Legislação:

a) Estatuto da Universidade Federal do Paraná.

b) Manual de Procedimentos da UFPR.

c) Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná.
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d) Regimento Setorial.

e) Resoluções do CEPE, COPLAD, COUN.

2) Conhecimentos de Informática:

a) Aplicativos de Navegação e Correio Eletrônico.

b) Editor de Texto.

c) Instalação e manutenção de equipamentos e Redes de computadores.

d) Internet e Intranet.

e) Planilha Eletrônica.

f) Sistema Operacional.

3) Conhecimentos de Sistemas Administrativos:

a) Sistema Informação para o Ensino – SIE.

b) Sistema Administrativo – SIAD.

4) Conhecimentos Específicos:

a) Cerimonial.

b) Conhecimento do pessoal administrativo e docente do Setor.

c) Conhecimento dos quantitativos de salas, alunos, disciplinas e cursos do
Setor.

d) Domínio da estrutura física e organizacional da UFPR.

e) Etiqueta.

f) Liderança.

g) Locução.

h) Promoção de eventos.

i) Redação Oficial.

j) Relações Humanas.
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3.2 ATRIBUIÇÕES DO SETOR - FINANCEIRO

A seguir, são apresentadas as atribuições que são desenvolvidas pela Seção de
Orçamento e Patrimônio dos Setores Acadêmicos.

1) ABRIR LICITAÇÃO CARTA CONVITE - Material de Consumo:

a) Receber pedido das unidades com a justificativa para a aquisição.

b) Verificar se a unidade possui saldo financeiro para a aquisição.

c) Solicitar orçamentos às empresas  (três).

d) Elaborar Planilha de custos com preço médio por item.

e) Coletar assinatura do Chefe da Seção de Orçamento e Ordenador de
Despesas.

f) Abrir Processo Administrativo no Sistema Administrativo - Módulo
Protocolo.

g) Encaminhar ao Departamento de Serviços Gerais - DSG para
procedimentos relativos à Licitação.

h) Emitir parecer técnico, unidade solicitante, quanto à qualidade do(s)
objeto(s) – Seção de Orçamento.

i) Adjudicar a Empresa vencedora do certame, após emissão de Parecer
Técnico - DSG.

j) Autorizar Empenho – Seção de Orçamento.

k) Empenhar o(s) objeto(s) – Departamento de Contabilidade e Finanças -
DCF.

l) Receber Empenho Registrado – Seção de Orçamento.

m) Comunicar a empresa vencedora quanto a prazo, local de entrega e emissão
de Nota Fiscal.

n) Receber material.

o) Atestar Nota Fiscal.

p) Encaminhar o processo ao DCF para pagamento.

2) ABRIR LICITAÇÃO CARTA CONVITE - Material Permanente:

a) Receber pedido das unidades com a justificativa para a aquisição.

b) Verificar se a unidade possui saldo financeiro para aquisição solicitada.
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c) Solicitar às empresas orçamentos (três).

d) Elaborar Planilha de custos com preço médio por item.

e) Coletar assinatura do Chefe da Seção de Orçamento e Ordenador de
Despesas.

f) Abrir Processo Administrativo no Sistema Administrativo - Módulo
Protocolo.

g) Encaminhar ao DSG para procedimentos relativos à Licitação.

h) Emitir parecer técnico (unidade solicitante) quanto à qualidade do(s)
objeto(s) – Seção de Orçamento.

i) Adjudicar a Empresa vencedora do certame, após emissão de Parecer
Técnico - DSG.

j) Autorizar Empenho – Seção de Orçamento.

k) Empenhar o(s) objeto(s) - DCF.

l) Receber Empenho Registrado – Seção de Orçamento.

m) Comunicar à empresa vencedora quanto a prazo, local de entrega e emissão
de Nota Fiscal.

n) Receber material.

o) Atestar Nota Fiscal.

p) Comunicar à empresa vencedora sobre prazo, local de entrega e emissão
de Nota Fiscal.

q) Receber material.

r) Atestar Nota Fiscal.

s) Encaminhar o processo de empenho ao DSG - Patrimônio para
incorporação do Bem ao Patrimônio da UFPR.

t) Encaminhar processo ao DCF para pagamento do fornecedor - DSG.

3) ABRIR LICITAÇÃO CARTA CONVITE - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica:

a) Receber pedido da unidade com a justificativa para execução do serviço.

b) Verificar se a unidade possui saldo financeiro para realização do serviço
solicitado.

c) Solicitar orçamentos às empresas (três).

d) Elaborar planilha de custos com preço médio do serviço.
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e) Coletar assinatura do Chefe da Seção de Orçamento e Ordenador de
Despesas.

f) Abrir Processo Administrativo no Sistema Administrativo - Módulo
Protocolo.

g) Encaminhar à Prefeitura da Cidade Universitária - PCU, para análise e
procedimentos relativos à Licitação de Serviços.

h) PCU encaminha novamente ao setor com parecer favorável à execução
do serviço.

i) Transferir recurso orçamentário e financeiro à PCU para a execução do
serviço - Seção de Orçamento.

j) Informar à empresa ganhadora, bem como fiscalizar a execução do serviço
- PCU.

k) Encaminhar Nota Fiscal à Seção de Orçamento para ser atestada após a
conclusão do serviço.

l) Atestar a Nota Fiscal para ser anexada ao processo e posterior envio ao
DCF para pagamento - Seção de Orçamento.

4) ADQUIRIR MATERIAL VIA COTAÇÃO ELETRÔNICA - Material de
Consumo:

a) Receber pedido da unidade.

b) Verificar a existência de recursos para aquisição.

c) Verificar a existência do material junto ao Almoxarifado Central.

d) Lançar Cotação Eletrônica no Serviço de Processamento - SERPRO.

e) Verificar se os itens necessários estão cadastrados no Catálogo de Materiais
- CATMAT.

f) Solicitar ao SERPRO o cadastramento do(s) item(ns) a serem adquiridos.

g) Solicitar a abertura da cotação após cadastramento do(s) item(ns).

h) Homologar e adjudicar a cotação para a empresa vencedora, após prazo
de dois dias úteis.

i) Abrir Processo Administrativo e encaminhar ao DCF.

j) Empenhar o(s) objeto(s) - DCF.

k) Comunicar à empresa vencedora sobre prazo, local de entrega e pagamento
de Nota Fiscal.
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l) Receber material.

m) Atestar a Nota Fiscal.

n) Encaminhar processo para o DCF para pagamento do fornecedor.

5) ADQUIRIR MATERIAL VIA COTAÇÃO ELETRÔNICA - Material
Permanente:

a) Receber pedido da unidade.

b) Verificar a existência de recursos.

c) Lançar Cotação Eletrônica no Sistema SERPRO.

d) Verificar se os itens necessários estão cadastrados no Catálogo de Materiais
- CATMAT.

e) Solicitar ao SERPRO o cadastramento do(s) item(ns) a serem adquiridos.

f) Solicitar a abertura da cotação após cadastramento do(s) item(ns).

g) Homologar e adjudicar a cotação para a empresa vencedora, após prazo
de dois dias úteis.

h) Abrir Processo Administrativo e encaminhar ao DCF.

i) Empenhar o(s) objeto(s) - DCF.

j) Comunicar à empresa vencedora sobre prazo, local de entrega e pagamento
de Nota Fiscal.

k) Receber material.

l) Atestar a Nota Fiscal.

m) Encaminhar ao DSG - Patrimônio para incorporação do Bem ao
Patrimônio da UFPR.

n) Encaminhar processo ao DCF para pagamento do fornecedor - DSG.

6) ABRIR PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - Deslocamento no
País:

a) Receber das unidades solicitação para pagamento de diárias.

b) Verificar se há existência de saldo suficiente para pagamento do mesmo.

c) Verificar dados pessoais e bancários do beneficiário para cadastramento
ou pagamento.

d) Abrir processo financeiro de pagamento de diárias no Sistema
Administrativo - Módulo Protocolo.
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e) Lançar informações no programa de diárias (Access) para concessão das
mesmas.

f) Emitir Requisição de Passagens - Formulário Anexo I (contém informações
gerais sobre o deslocamento como: valor das diárias, passagens, data e
horário de saída e retorno e código do localizador).

g) Informar no Empenho Estimativo da rubrica Diária, nome de quem
receberá o recurso e o valor do mesmo.

h) Imprimir Extrato de Lançamentos de Créditos e Débitos no verso do
Empenho Estimativo de Diárias.

i) Ordenar documentos na seguinte ordem: Empenho Estimativo de Diárias,
Ofício de solicitação de diárias, folder do evento, Formulário Anexo I e
folhas 1 e 3 do Formulário de Concessão de Diárias.

j) Colher assinaturas do chefe da Seção de Orçamento e do Ordenador de
Despesas do Setor.

k) Enumerar o processo e enviar ao DCF para pagamento das diárias.

l) Efetuar o lançamento da despesa na Planilha de Controle de Diárias do
Setor.

m) Arquivar cópias: do ofício de solicitação de diárias, folder do evento e
Folha n.º 2 da Concessão de Diárias.

n) Encaminhar ao DCF Relatório de Viagem (Formulário Anexo II) com os
devidos comprovantes: cópia do certificado de participação no evento
que deu origem ao deslocamento, bilhete, ticket ou cópia dos mesmos.
Em caso de extravio justificar no rodapé do relatório.

7) ABRIR PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - Para deslocamento
do  País:

a) Receber das unidades solicitação para pagamento de diárias.

b) Receber cópia do Diário Oficial com a publicação da autorização do
afastamento do país com ônus do servidor solicitante.

c) Receber folder do evento que deu origem à solicitação.

d) Verificar se há existência de saldo suficiente para pagamento do mesmo
em dólar.

e) Verificar o valor da diária em dólar de acordo com o país de destino.

f) Verificar dados pessoais e bancários do beneficiário para  cadastramento
e pagamento.
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g) Abrir processo financeiro de pagamento de diárias no Sistema Informação
para o Ensino  - Módulo Protocolo.

h) Lançar informações no programa de diárias (Access) para concessão das
mesmas.

i) Emitir Formulário Anexo I que contém informações gerais sobre o
deslocamento (valor de diária em dólar comercial turismo, informar o dia
em que a taxa foi consultada e/ou passagens, com data e horário de saída
e retorno, código de localizador ou informar o meio de transporte, caso a
passagem seja adquirida pelo solicitante ou concedida por outra unidade).

j) Informar no Empenho Estimativo da Rubrica Diárias o nome de quem
receberá o recurso e o referido valor.

k) Imprimir Extrato de Lançamentos de Créditos e Débitos realizados pelo
Setor.

l) Colocar os documentos na seguinte ordem: Empenho Estimativo da
Rubrica de Diárias, Ofício de solicitação de diárias, folder do evento,
Cópia do Diário Oficial que autoriza o afastamento, Formulário Anexo I
e folhas 1 e 3 do Formulário de Concessão de Diárias.

m) Colher assinaturas do chefe da Seção de Orçamento e do Ordenador de
Despesas do Setor e enumerar páginas.

n) Enviar ao DCF para pagamento.

o) Efetuar o lançamento da despesa em Planilha de Controle de Diárias do
Setor.

p) Arquivar cópia do ofício de solicitação de diárias, folder do evento e folha
n.º 2 da Concessão de Diárias.

q) Encaminhar ao DCF Relatório de Viagem (Formulário Anexo II) com os
devidos comprovantes: cópia do certificado de participação, cópia dos
bilhetes ou tickets. Em caso de extravio justificar no rodapé do relatório e
rubricar.

8) ELABORAR PROCESSO FINANCEIRO NO SISTEMA ADMINISTRATIVO:

a) Abrir Processos Financeiros e Administrativos no Sistema Informação
para o Ensino  - Módulo Protocolo.

b) Tramitar para unidade de destino.

c) Acompanhar tramitação dos mesmos no Sistema Administrativo.
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9) ADMINISTRAR RECURSOS FINANCEIROS DO SETOR:

a) Receber da Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN, Ato Orçamentário
informando o montante de recursos destinados ao Setor.

b) Distribuir valores do recurso entre as unidades que compõem o Setor
(departamentos) (%).

c) Informar mensalmente, via ofício, o valor que cada unidade dispõe em
cada um dos 12 duodécimos para que informem à Seção de Orçamento
em que rubricas as unidades desejam alocar os referidos recursos.

d) Efetuar compra de Material de Expediente, Consumo, Permanente e outras
para as unidades.

e) Efetuar solicitação de Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica das unidades.

f) Lançar mensalmente as despesas efetuadas pelas unidades.

10) ADQUIRIR PASSAGEM AÉREA OU TERRESTRE:

a) Receber ofício de solicitação da unidade para aquisição de passagem
aérea ou terrestre.

b) Verificar disponibilidade de recurso da unidade para a referida aquisição.

c) Verificar dados pessoais do passageiro.

d) Verificar datas e horários de saída e retorno solicitados pelo servidor.

e) Contatar a agência conveniada para verificação de disponibilidade de
data.

f) Confirmar junto à agência a solicitação de aquisição mediante envio de
requisição – Anexo I.

g) Enviar à agência conveniada, via fax, Anexo I, requisição de compra de
passagem assinada pelo chefe da Seção de Orçamento.

h) Anexar ao Formulário Anexo I, extrato de confirmação de envio do fax.

i) Lançar a despesa efetuada em Planilha de Controle de recurso de
passagem das unidades.

j) Arquivar o ofício de solicitação de aquisição da passagem com a cópia
do Anexo I.

11) SOLICITAR AO ALMOXARIFADO CENTRAL MATERIAL DE
EXPEDIENTE:

a) Alocar Recursos do Setor para Almoxarifado Central, destinados à
aquisição dos materiais.
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b) Receber das unidades solicitações referentes à aquisição de Material de
Consumo e Material de Expediente.

c) Emitir Requisição de Solicitação de Material de Expediente com base
nos recursos repassados, através do Sistema Administrativo - Módulo
Almoxarifado.

d) Receber e conferir o material entregue.

e) Armazenar o material.

f) Distribuir o material de acordo com requisição das unidades que
compõem o Setor.

12) EFETUAR RESERVA EM HOTEL:

a) Receber solicitação de unidades ou da direção do Setor.

b) Enviar ofício ao hotel conveniado para efetuar reserva de período com
ou sem alimentações.

c) Aguardar voucher de confirmação de reserva.

d) Encaminhar confirmação de reserva para a unidade solicitante.

13) ACOMPANHAR CONVÊNIOS FUNPAR:

a) Verificação semanal do saldo de convênio.

b) Preencher formulário para encaminhamento de notas fiscais de despesas
efetuadas pelo convênio para pagamento.

c) Elaborar Plano de Trabalho do Convênio entre FUNPAR/UFPR e demais
parcerias.

14) PARTICIPAR EM PREGÃO ELETRÔNICO MODALIDADE REGISTRO
DE PREÇOS (“CARONA”):

a) Receber pedido da unidade com justificativa.

b) Efetuar pesquisa de preço 1 ou 2.

c) Anexar Justificativa para utilização do “carona”.

d) Imprimir tela Ata - Consulta Ata Registro de Preços no Comprasnet.

e) Consultar anuência do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços.

f) Consultar aceitação pelo fornecedor da contratação pretendida.

g) Anexar cópia da Ata de Registro de preços.
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h) Encaminhar ao DSG.

i) Encaminhar ao DCF - DSG.

j) Encaminhar ao Setor - ORC para empenhamento.

k) Comunicar fornecedor sobre prazo, local de entrega.

l) Receber material.

m) Encaminhar processo para o pagamento do fornecedor.

15) ELABORAR MAPA DIÁRIO DE ESTOQUE E RESUMO MENSAL DO
MOVIMENTO DE MATERIAL:

a) Emitir relatório mensal de Materiais Adquiridos relacionados por
Elemento de Despesa e Fornecedor no Sistema Orçamentário (Access)
relativo aos empenhos efetuados.

b) Montar Processo Financeiro no Sistema Informação para o Ensino –
Módulo Protocolo.

c) Colher assinatura do Chefe do Almoxarifado e do Diretor da Unidade.

d) Encaminhar ao DCF para a Seção de Escrituração Contábil que
subsidiarão os valores da Tomada de Contas no final do exercício contábil.

16) REALIZAR TOMADA DE CONTAS:

a) Demonstrar ao final de cada exercício contábil o valor financeiro por
rubrica que entrou e saiu no Setor.

b) Preencher os Formulários relativos à Prestação de Contas: Ofício da
direção do setor para o Reitor, Relatório da Comissão de Balanço sobre
Contas Levantadas, Portaria do Almoxarife responsável, Resumo Geral
de Incorporação de Bens e Valores a Incorporar “BVI”, Relação de
Empenhos de Bens Adquiridos e não incorporados (Restos a Pagar),
Resumo Geral da Movimentação de Material, Termo de Conferência
dos Bens Existentes, Inventário de Material em Estoque.

c) Abrir Processo Administrativo no Sistema de Informação para o Ensino
com os documentos constantes do item “b”.

d) Colher assinatura do Chefe do Almoxarifado, Comissão de Balanço e
Diretor da Unidade.

e) Encaminhar ao DCF.
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3.2.1 Conhecimentos da área

Conhecimentos necessários para execução das atribuições das Seções de
Orçamento e Patrimônio dos Setores Acadêmicos:

1) Conhecimentos de Legislação:

a) Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

b) Decreto n.º 71.733, de 18 de janeiro de 1973.

2) Conhecimentos de Informática:

a) Aplicativos de Navegação e Correio Eletrônico.

b) Editor de Texto.

c) Internet e Intranet.

d) Planilha Eletrônica.

e) Sistema Comprasnet.

f) Sistema SIAFI.

3) Conhecimentos de Sistemas Administrativos:

a) Sistema Informação para o Ensino – SIE (Protocolo).

b) Sistema Informação para o Ensino – SIE (Almoxarifado).

4) Conhecimentos Específicos:

a) Atendimento telefônico.

b) Atendimento ao público.

c) Elaboração de Processos Financeiros.

d) Etiqueta.

e) Redação comercial.

f) Técnicas de arquivo.
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3.3 ATRIBUIÇÕES DO SETOR -
COORDENAÇÃO ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO

A seguir, são apresentadas as atribuições e atividades administrativas das
Coordenações dos Cursos de Graduação da Universidade Federal do Paraná. Não apenas
as atribuições dos secretários administrativos e sim do conjunto de servidores que
compõem o quadro funcional dessas unidades, sejam eles docentes, técnico-
administrativos, bolsistas, estagiários e outros.

1) REALIZAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

a) Abrir processo no Sistema Administrativo - Módulo Protocolo,
acompanhando seu andamento.

b) Afixar em editais notas das disciplinas cujos departamentos pertencem a
outro setor.

c) Aplicar novas rotinas de trabalho no âmbito da coordenação.

d) Apoiar a semana de calouro, semana dos cursos, feira de profissões, entre
outros eventos.

e) Arquivar documentos administrativos e acadêmicos.

f) Assessorar as atividades de ensino e extensão.

g) Atender ao público.

h) Controlar processo junto ao Sistema Administrativo - Módulo Protocolo.

i) Coordenar horários dos servidores da coordenação.

j) Divulgar cursos de extensão, estágios obrigatórios e voluntários.

k) Elaborar documentos relacionados à secretaria do curso.

l) Elaborar projeto para bolsa permanência.

m) Encaminhar solicitação de justificativa de faltas de discente.

n)  Lançar férias dos servidores da coordenação no Sistema Administrativo
- Módulo Recursos Humanos.

o) Levantar dados estatísticos ou outros referentes a alunos ingressos e
egressos.

p) Organizar documentos relacionados à vida acadêmica dos alunos.

q) Organizar os trabalhos dos servidores da coordenação.

r) Orientar sobre processo de tratamento de saúde.
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s) Requisitar material de expediente e manutenção de equipamentos.

t) Separar correspondência (malote).

2) ORGANIZAR REUNIÕES:

a) Agendar reuniões do Colegiado.

b) Convocar reuniões.

c) Secretariar reuniões.

d) Elaborar atas.

e) Emitir extratos de ata.

f) Redigir atas de reuniões do conselho de classe e de defesa de estágio
curricular.

g) Encaminhar as deliberações pertinentes.

3) APLICAR QUESTÕES CURRICULARES:

a) Confeccionar informativo do curso.

b) Digitar histórico escolar antigo antes da informatização.

c) Elaborar processos de alterações curriculares.

d) Fornecer conteúdos programáticos aos acadêmicos.

e) Obedecer às diretrizes nacionais.

f) Observar o plano de adaptação em vigor, na hipótese de o aluno retornar
ao curso e encontrar um novo currículo.

g) Proceder à atualização curricular.

h) Verificar a possibilidade da integralização curricular.

i) Verificar situação acadêmica no sistema.

4) EFETUAR A MATRÍCULA:

a) Coordenar processo de matrícula.

b) Abrir turmas no Sistema Administrativo - Módulo Acadêmico.

c) Tramitar aberturas de turmas aos departamentos para alocação de docentes
e liberação para matrícula.

d) Ajustar no Sistema Administrativo os horários das disciplinas, caso exista
necessidade.
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e) Elaborar e divulgar a grade horária do curso.

f) Divulgar data de matrícula e período de correção de matrícula.

g) Ajustar matrículas.

h) Realizar confirmação de matrículas de calouros.

i) Imprimir e entregar os comprovantes de matrícula.

j) Elaborar o ensalamento.

k) Orientar sobre disciplinas isoladas e eletivas.

l) Divulgar o calendário escolar.

m) Orientar sobre trancamento de curso.

n) Orientar sobre solicitação de permanência em curso.

o) Propor e elaborar solicitação de período especial.

p) Matricular alunos oriundos do Processo de Ocupação de Vagas
Remanescentes - PROVAR.

q) Cancelar disciplinas no Sistema Administrativo - Módulo Acadêmico.

5) EFETUAR PROCESSOS DE EQUIVALÊNCIA:

a) Analisar as equivalências de disciplinas dos alunos regulares e oriundos
do PROVAR.

b) Encaminhar processo de equivalência para o departamento.

c) Lançar equivalência no Sistema Administrativo - Módulo Acadêmico.

d) Concluir o processo de equivalência.

e) Informar aos alunos sobre as equivalências concedidas.

6) ASSESSORAR PROCESSOS DE ESTÁGIO:

a) Divulgar estágios voluntários e obrigatórios (curriculares e não
curriculares).

b) Assessorar processos de estágio voluntário e obrigatório.

c) Afixar em edital informações sobre ofertas de estágio.

d) Analisar documentação sobre atividades formativas.

e) Digitar decisão sobre atividades formativas.

f) Providenciar assinatura em termos de compromissos de estágio.
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g) Prestar informações às agências de fomento CIEE - Centro de Integração
Empresa-Escola, e IEL - Instituto Euvaldo Lodi do Paraná.

7) ACOMPANHAR PROCESSO DE FORMATURA:

a) Levantar dados sobre os formandos.

b) Elaborar listas de prováveis formandos.

c) Verificar se todos os alunos relacionados como prováveis formandos foram
aprovados em todas as disciplinas.

d) Redigir atas de colação de grau com e sem solenidade.

e) Coletar assinaturas dos graduados nas atas de colação de grau, bem como
das autoridades presentes.

f) Entregar o diploma, devidamente registrado.

g) Elaborar processos de colação de grau com e sem solenidade.

h) Enviar ofício às instituições que concedem prêmios ao primeiro colocado
da turma.

i) Elaborar roteiro de formatura.

8) COORDENAR A ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE DIPLOMA:

a) Levantar dados sobre os alunos.

b) Agendar a impressão dos diplomas.

c) Verificar a documentação dos formandos a fim de preparar o processo de
emissão de diploma.

d) Digitar os dados dos formandos em formulários próprios para subsidiar a
impressão do diploma.

e) Solicitar aos formandos os documentos faltantes referentes ao registro de
diploma.

f) Convocar os formandos para assinarem o diploma.

g) Registrar a retirada do diploma em livro próprio da coordenação.

h) Realizar apostila no verso do diploma, quando necessário.

i) Retirar os diplomas na unidade de diplomas.

j) Comunicar aos formados que os diplomas estão na Coordenação quando
a colação ocorreu sem solenidade.
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k) Acompanhar processo de diploma para registro.

l) Alimentar o Sistema do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais “Anísio Teixeira” – ENADE - Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes.

m) Orientar os alunos sobre os exames nacionais.

n) Acompanhar processo de revalidação de diploma.

o) Especificar no verso do diploma o n.º de registro.

p) Registrar diploma em livro próprio da coordenação.

9) PROMOVER PROCESSOS ELEITORAIS:

a) Verificar vigência do mandato.

b) Designar comissão eleitoral.

c) Preparar e abrir o processo no Sistema Administrativo.

d) Redigir e divulgar documentos afins.

e) Designar mesa receptora.

f) Participar da mesa receptora.

g) Receber inscrições.

h) Providenciar logística.

i) Realizar a eleição.

j) Homologar e divulgar o resultado.

k) Encaminhar resultado e pedido de nomeação.

l) Tramitar o processo.

3.3.1 Conhecimentos da área

Conhecimentos necessários para execução das atribuições das Coordenações
Acadêmicas de Graduação:

1) Conhecimentos de Legislação:

a) Decreto-Lei 1.044/69.

b) Decreto 2.080/96.

c) Decreto 5.154/05 – Ensino Médio e Profissionalizante.
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d) Decreto  87.497/82.

e) Estatuto da Universidade Federal do Paraná.

f) Instrução Normativa nº 01/03-CEPE.

g) Lei 6.494/77.

h) Lei 8.859/94.

i) Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

j) Lei  6.202/75.

k) Leis do Conselho Nacional de Educação.

l) Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná.

m) Resolução 01/01 - CEPE.

n) Resolução 08/02 - CEPE.

o) Resolução 10/87 - CEPE.

p) Resolução 14/95 - CEP.

q) Resolução 19/90 - CEPE.

r) Resolução 21/97 - CEPE.

s) Resolução 23/01 - CEPE.

t) Resolução 27/85 - CEP.

u) Resolução 30/01 - CEPE.

v) Resolução 30/90 - CEPE.

w) Resolução 35/93 - CEP.

x) Resolução 37/97 - (complementada pela Resolução 79/99-CEPE e alterada
pela Resolução 22/01 e 32/01- CEPE e alterada pela Resolução 48/04-
CEPE, de 23/04/04, publicada em 29/04/04).

y) Resolução 43/03 - CEPE.

z) Resolução 48/04 - CEPE.

aa) Resolução 53/01 - CEPE.

bb)Resolução 70/04 - CEPE.

cc) Resolução 74/02 - CEPE.

dd)Resolução 89/00 - CEPE.

ee) Resolução 91/99 - CEPE.
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ff) Resolução 94/98 - CEPE.

gg) Resolução 99/80 - CEP.

2) Conhecimentos de Informática:

a) Aplicativos de Navegação e Correio Eletrônico.

b) Editor de Imagens.

c) Editor de Texto.

d) Editor Gráfico.

e) Gravador de CD Rom.

f) Internet e Intranet.

g) Planilha Eletrônica.

h) Sistema Operacional.

3) Conhecimentos de Sistemas Administrativos:

a) Sistema Informação para o Ensino – SIE.

b) Sistema Administrativo – SIAD.

4) Conhecimentos Específicos:

a) Atendimento ao Público.

b) Calendário Escolar.

c) Cerimonial.

d) Currículo do curso.

e) Elenco de disciplinas do Ensino Médio e Profissionalizante.

f) Elenco de disciplinas dos Departamentos.

g) Gestão de Pessoal.

h) Normas do Exame Nacional do Ensino Médio.

i) Normas do Exame Nacional do Ensino Superior.

j) Normas para impressão e registro de diplomas.

k) Redação Oficial.

l) Taquigrafia.

m) Técnicas de Arquivos.
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3.4 ATRIBUIÇÕES DO SETOR -
COORDENAÇÃO ACADÊMICA DE PÓS-GRADUAÇÃO

A seguir, são apresentadas as atribuições comuns que são desenvolvidas pelas
Coordenações de Curso de Pós-Graduação dos Setores Acadêmicos.

1) REALIZAR RELATÓRIO CAPES:

a) Baixar programa da Internet.

b) Solicitar aos docentes e discentes atualizações do currículo Plataforma
Lattes - Conselho Nacional de desenvolvimento científico e tecnológico -
CNPq.

c) Levantar os dados de docentes e discentes.

d) Inserir dados no Sistema Coleta de Dados - DATACAPES.

e) Enviar o Relatório preenchido para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação - PRPPG.

2) EFETUAR MATRÍCULAS:

a) Elaborar Calendário.

b) Elaborar elenco de disciplinas.

c) Definir ensalamento.

d) Divulgar grade horária e orientações sobre matrículas.

e) Corrigir os processos de matrícula (cancelamentos, matrículas fora de
prazo, entrega de documentos, tais como plano de aula para a disciplina
de Prática de Docência).

f) Lançar matrículas no sistema interno da coordenação.

g) Gerar Boletim de Freqüência e Conceito.

3) REALIZAR PROCESSO SELETIVO:

a) Elaborar Edital.

b) Aprovar o Edital no Colegiado.

c) Divulgar Edital.

d) Efetuar inscrições e receber documentação.

e) Realizar as etapas do processo seletivo.

f) Divulgar resultados.
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4) REALIZAR ACORDO DE COOPERAÇÃO:

a) Receber a manifestação de interesse de professores e alunos do Programa.

b) Elaborar proposta de acordo de cooperação, após contato com a instituição
interessada.

c) Encaminhar ao Colegiado do Programa para apreciação e homologação,
com a indicação do coordenador e vice-coordenador do acordo.

d) Formalizar, após a homologação da proposta, o processo e encaminhar ao
Conselho Setorial para manifestação.

e) Encaminhar o processo para Assessoria de Relações Internacionais.

f) Encaminhar para PGF/UFPR para emissão de parecer.

g) Encaminhar o termo de cooperação para assinatura do Reitor.

h) Encaminhar o termo de cooperação para a instituição de parceria para
coleta da assinatura.

i) Encaminhar o termo de cooperação, após assinado pelas instituições
parceiras, para a Assessoria de Relações Internacionais.

j) Encaminhar à PROPLAN para registro.

k) Arquivar o termo de cooperação.

5) REALIZAR DEFESAS:

a) Receber os exemplares da dissertação e tese, com o ofício do orientador
indicando a banca e marcando a defesa.

b) Homologar banca da defesa no Colegiado.

c) Encaminhar carta convite para os membros da banca, aluno e o diretor
do Setor.

d) Solicitar reserva de hotel e emissão das passagens aéreas.

e) Providenciar logística.

f) Atender a Banca no momento da defesa.

g) Encaminhar os documentos de defesa para o presidente da banca.

h) Encaminhar o Relatório de Viagem (Formulário Anexo II) para a PRPPG.

6) ORGANIZAR REUNIÃO DO COLEGIADO:

a) Receber os pedidos dos discentes e docentes.

b) Abrir processos internos com a documentação e informação do requerente.
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c) Encaminhar os processos internos ao relator designado.

d) Elaborar pauta com base nas solicitações encaminhadas para relatar.

e) Encaminhar Ofício com pauta para os membros do colegiado convocando
para reunião.

f) Preparar reunião.

g) Secretariar reunião.

h) Elaborar ata.

i) Emitir extratos de ata.

j) Encaminhar as deliberações pertinentes.

7) REALIZAR PROCESSO DE BOLSAS DE ESTUDOS:

a) Constituir comissão de bolsa.

b) Divulgar edital de disponibilidade de bolsas de estudo.

c) Receber as inscrições dos candidatos interessados.

d) Selecionar e classificar os candidatos.

e) Cadastrar os alunos selecionados para o recebimento da bolsa.

f) Preencher formulário e encaminhar à PRPPG (CAPES).

g) Preencher formulário CNPq/CAPES e enviar on-line (CNPq).

h) Aprovar o resultado em reunião do colegiado.

i) Enviar termo de aprovação on-line (CNPq).

j) Manter mensalmente o cadastramento do bolsista junto à CAPES.

8) REGISTRAR DIPLOMA:

a) Coletar a documentação necessária do aluno.

b) Encaminhar a documentação para a PRPPG.

9) REALIZAR EXAME DE QUALIFICAÇÃO:

a) Convocar alunos aptos à realização do exame.

b) Designar membros da banca de qualificação.

c) Providenciar logística.

d) Encaminhar os documentos aos membros da banca.

e) Avaliar os candidatos.

f) Divulgar os resultados do exame.
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10) PREPARAR BOLETIM DE CONCEITO E FREQÜÊNCIA:

a) Deferir matrículas.

b) Editar boletins de conceitos.

c) Encaminhar boletins de conceitos aos docentes.

d) Receber boletins de conceitos.

e) Efetuar lançamento dos conceitos nos históricos.

11) PROMOVER PROCESSOS ELEITORAIS:

a) Verificar vigência do mandato.

b) Designar comissão eleitoral.

c) Preparar e abrir o processo no Sistema Administrativo.

d) Redigir e divulgar documentos afins.

e) Designar mesa receptora.

f) Participar da mesa receptora.

g) Receber inscrições.

h) Providenciar logística.

i) Realizar a eleição.

j) Realizar a contagem dos votos.

k) Homologar e divulgar o resultado.

l) Encaminhar resultado e pedido de nomeação.

m) Montar e tramitar o processo.

3.4.1 Conhecimentos da área

Conhecimentos necessários para execução das atribuições das Coordenações de
Pós-Graduação:

1) Conhecimentos de Legislação:

a) Estatuto da Universidade Federal do Paraná.

b) Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná.

c) Resolução do calendário letivo da UFPR.

d) Resolução 62/03 - CEPE.
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e) Resolução do currículo do curso.

f) Regimento Interno do curso.

g) Normas Internas do curso.

2) Conhecimentos de Informática:

a) Aplicativos de Navegação e Correio Eletrônico.

b) Aplicativos CNPq

(1) Plataforma Lattes

(2) Formulários on-line

c) Aplicativos CAPES

(1) Coleta de Dados

(2) Cadastro Discente

(3) Programas/Bolsas

d) Editor de Imagens.

e) Editor de Páginas.

f) Editor de Texto.

g) Editor Gráfico.

h) Internet e Intranet.

i) Planilha Eletrônica.

3) Conhecimentos de Sistemas Administrativos:

a) Sistema Informação para o Ensino – SIE.

b) Sistema Administrativo – SIAD.

4) Conhecimentos Específicos:

a) Conhecimento para utilização de equipamentos de audiovisual.

b) Estrutura organizacional da UFPR e do Programa de Pós-Graduação.

c) Logística.

d) Normas do órgão de fomento (CAPES/CNPq e outros).

e) Redação Oficial.
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3.5 ATRIBUIÇÕES DO SETOR - DEPARTAMENTO ACADÊMICO

A seguir, são apresentadas as atribuições comuns que são desenvolvidas pelos
Departamentos Acadêmicos dos Setores da UFPR.

1) ORGANIZAR REUNIÕES PLENÁRIAS:

a) Estabelecer calendário mensal das reuniões.

b) Verificar agenda.

c) Providenciar material necessário.

d) Providenciar a logística.

e) Elaborar a pauta.

f) Convocar os docentes e representantes (técnico-administrativos e
discentes).

g) Secretariar as reuniões.

h) Elaborar a ata.

i) Emitir extratos de ata.

j) Encaminhar as deliberações pertinentes.

2) PROMOVER CONCURSOS PÚBLICOS:

a) Verificar necessidade de docente e disponibilidade de vaga.

b) Definir e aprovar programa e banca e demais dados relativos ao concurso.

c) Preparar e abrir processo de solicitação de abertura de concurso.

d) Redigir e disponibilizar editais.

e) Providenciar logística.

f) Homologar inscrições.

g) Elaborar atas e documentos afins.

h) Aplicar provas de títulos, escrita e didática, prática se for o caso.

i) Homologar e divulgar o resultado.

j) Sugerir nomeação do candidato.

k) Tramitar e encaminhar o processo.
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3) REALIZAR PROCESSOS SELETIVOS PARA CONTRATAÇÃO DE
PROFESSORES SUBSTITUTOS:

a) Verificar a necessidade de professor.

b) Verificar a disponibilidade de vaga.

c) Definir e aprovar o programa.

d) Indicar a banca.

e) Definir a área.

f) Definir o regime de trabalho.

g) Redigir os documentos pertinentes.

h) Preparar o processo de solicitação de abertura de teste seletivo.

i) Abrir e tramitar o processo de solicitação de abertura de teste seletivo.

j) Redigir editais e portarias.

k) Disponibilizar editais e portarias.

l) Providenciar o apoio logístico.

m) Realizar as inscrições dos candidatos.

n) Apreciar as inscrições.

o) Elaborar as atas do processo seletivo.

p) Aplicar as provas pertinentes ao processo seletivo.

q) Homologar o resultado.

r) Divulgar o resultado.

s) Solicitar a contratação do candidato.

4) LANÇAR NOTAS:

a) Imprimir e distribuir boletins para os docentes.

b) Divulgar boletim de notas.

c) Receber e conferir boletins.

d) Coletar assinatura da chefia.

e) Digitar e consolidar no Sistema Administrativo - Módulo Acadêmico.

f) Arquivar uma via no departamento.

g) Enviar uma via para o Núcleo de Acompanhamento Acadêmico - NAA.
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5) AGENDAR AS FÉRIAS DOS SERVIDORES:

a) Receber a listagem.

b) Registrar a marcação de férias em formulário específico e respectiva
assinatura.

c) Coletar assinatura de ciência da chefia.

d) Digitar os dados no Sistema Administrativo - Módulo Recursos Humanos.

e) Encaminhar solicitações de alterações dos períodos de férias.

6) PROMOVER PROCESSOS ELEITORAIS:

a) Verificar vigência do mandato.

b) Designar comissão eleitoral.

c) Preparar e abrir o processo no Sistema Administrativo.

d) Redigir e divulgar documentos afins.

e) Designar mesa receptora.

f) Participar da mesa receptora.

g) Receber inscrições.

h) Providenciar logística.

i) Realizar a eleição.

j) Homologar e divulgar o resultado.

k) Encaminhar resultado e pedido de nomeação.

l) Tramitar o processo.

7) ENCAMINHAR PEDIDOS DE AFASTAMENTO:

a) Receber as solicitações de afastamento.

b) Verificar a documentação apresentada.

c) Apreciar em plenária departamental.

d) Redigir documentos pertinentes.

e) Abrir o processo no Sistema Administrativo - Módulo Protocolo.

f) Encaminhar o processo ao Conselho Setorial.

g) Acompanhar a tramitação do processo.

h) Dar ciência ao interessado.

i) Preparar e tramitar processo.
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8) ORGANIZAR OS PROCESSOS DE LICENÇAS:

a) Receber solicitação.

b) Coletar ciência da chefia.

c) Abrir processo no Sistema Administrativo - Módulo Protocolo,
acompanhando seu andamento.

d) Receber a autorização.

e) Dar ciência à chefia.

f) Arquivar o processo.

9) ORGANIZAR ATIVIDADES DE EXTENSÃO:

a) Fornecer formulários e legislação para o preparo da proposta.

b) Conferir a proposta do evento, curso ou projeto.

c) Apreciar em plenária departamental.

d) Redigir documentos pertinentes.

e) Abrir processo no Sistema Administrativo - Módulo Protocolo,
acompanhando seu andamento.

f) Encaminhar o processo ao Conselho Setorial.

g) Dar ciência ao coordenador quando do recebimento da liberação.

h) Dar apoio logístico para a realização.

i) Elaborar e encaminhar o relatório final.

j) Emitir certificados e certidões.

10) OFERTAR DISCIPLINAS:

a) Criar o plano de ensino das disciplinas.

b) Organizar o arquivo dos planos de ensino das disciplinas.

c) Receber proposta das Coordenações por meio do Sistema Administrativo
- Módulo Acadêmico.

d) Solicitar eventuais correções.

e) Atribuir docentes.

f) Analisar a abertura de turmas.

g) Tramitar turmas para matrícula.

h) Providenciar logística.
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i) Verificar a disponibilidade de vaga para disciplina eletiva e isolada.

j) Conceder autorização de vaga para disciplinas eletivas e isoladas.

11) REALIZAR PROCESSOS DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS (MONITORIA,
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, EXTENSÃO, PERMANÊNCIA):

a) Verificar a necessidade de bolsistas no Departamento.

b) Divulgar chamadas dos diversos programas.

c) Estabelecer as normas de preenchimento das vagas.

d) Divulgar as normas de preenchimento das vagas.

e) Realizar as inscrições dos candidatos.

f) Proceder à seleção dos bolsistas.

g) Divulgar os resultados.

h) Abrir e encaminhar processo administrativo relativo à bolsa.

12) GERENCIAR A FREQÜÊNCIA DOS SERVIDORES:

a) Verificar a freqüência do pessoal lotado na Unidade.

b) Analisar as ausências e outras ocorrências.

c) Encaminhar documentos à Junta Médica.

d) Efetuar os registros no Sistema Administrativo.

13) ATENDER AOS DISCENTES:

a) Analisar pedidos de equivalências.

b) Fornecer programas de disciplinas.

c) Indicar, quando necessário, banca para revisão de prova.

d) Orientar sobre normas e legislação da instituição.

e) Prestar informações acadêmicas.

f) Receber e encaminhar requerimento de segunda chamada.

g) Receber e encaminhar solicitação de revisões de prova e segunda avaliação
final.
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14) ATENDER AO PÚBLICO EXTERNO:

a) Prestar informações sobre a Universidade.

b) Fornecer documentos referentes à vida acadêmica de ex-alunos.

c) Prestar informações sobre análises técnicas e assessorias à comunidade.

15) DESENVOLVER ATIVIDADES LABORATORIAIS:

a) Arquivar laudos e exames.

b) Auxiliar na realização de atividades práticas e científicas.

c) Controlar estoque de materiais e reagentes.

d) Descartar materiais, substâncias e cobaias.

e) Disponibilizar dados e relatórios.

f) Higienizar e conservar equipamentos.

g) Preparar materiais e modelos experimentais para aulas e pesquisas.

h) Preparar reagentes, substâncias e fórmulas.

i) Realizar e processar exames.

j) Solicitar manutenção de equipamentos e laboratórios.

k) Transportar substâncias químicas, modelos experimentais e materiais
utilizados.

16) PREPARAR E MINISTRAR ATIVIDADES DIDÁTICAS E CIENTÍFICAS:

a) Aplicar provas.

b) Disponibilizar notas em editais.

c) Fazer as médias semestrais e anuais.

d) Orientar estágios.

e) Orientar os usuários do laboratório.

f) Participar de reuniões plenárias, de colegiado e de trabalho.

g) Preparar cronogramas de aulas e planos de ensino.

h) Preparar e encaminhar projetos para angariar verbas para pesquisa.

i) Preparar e redigir relatórios.



36 Manual de Atribuições das Unidades Administrativas dos Setores Acadêmicos da UFPR

3.5.1 Conhecimentos da área

Conhecimentos necessários para execução das atribuições dos Departamentos
Acadêmicos:

1) Conhecimentos de Legislação:

a) Estatuto da Universidade Federal do Paraná.

b) Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná.

c) Regimento do respectivo Setor.

d) Resolução que estabelece o Calendário Escolar.

e) Normas Básicas de Controle e Registro da Atividade Acadêmica dos Cursos
de Graduação da UFPR.

f) Normas dos Regimes de Trabalho e Atividades dos Docentes da Carreira
do Magistério Superior da UFPR.

g) Normas para o afastamento de docentes da UFPR.

h) Normas de concurso público para a carreira do magistério superior da
UFPR e Teste Seletivo para Professor Substituto.

i) Normas para a prestação de serviços na UFPR.

j) Normas para execução do Programa de Bolsa-Extensão da UFPR.

k) Programa de distribuição de bolsas acadêmicas.

l) Normas para o Programa Monitoria da UFPR.

m) Normas para instituição do Programa de Professor Sênior da UFPR.

n) Regime Jurídico Único.

2) Conhecimentos de Informática:

a) Sistema Operacional.

b) Editor de Texto.

c) Planilha Eletrônica.

d) Internet e Intranet.
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3) Conhecimentos de Sistemas Administrativos:

a) Sistema Informação para o Ensino – SIE.

b) Sistema Administrativo – SIAD.

4) Conhecimentos Específicos:

a) Atendimento ao público.

b) Atendimento telefônico.

c) Conhecer as atividades do departamento e sua capacidade.

d) Promoção de eventos.

e) Redação oficial.

f) Relação interpessoal.

g) Técnicas de arquivo.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de organização administrativa leva à possibilidade de estabelecimento
de novas relações entre o usuário e sua unidade de trabalho, proporcionando o
fortalecimento da instituição como um todo e de forma a atender a missão da UFPR.

Conduzir a mudança da administração burocrática para uma nova forma de
disseminação da informação exige novas competências dos gerentes públicos e muito
esforço coletivo.

O serviço público deve conduzir suas mudanças: adequando suas metas,
transformando suas estruturas, provando sua eficácia, melhorando sua eficiência através
de políticas próprias e de iniciativas conjuntas.
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