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1 INTRODUÇÃO 

A Universidade Federal do Paraná, com sede em Curitiba no Estado do Paraná, fundada em 19 de 

dezembro de 1912 e restaurada em 1º de abril de 1946, é autarquia de regime especial com autonomia 

administrativa, financeira, didática e disciplinar, mantida pela União Federal nos termos da Lei nº 

1.254, de 4 de dezembro de 1950. 

A Universidade demonstra sua importância e excelência através dos cursos de graduação, 

especialização, mestrado e doutorado, que são norteados pelo princípio da indissociabilidade entre 

Ensino, Pesquisa e Extensão. A função social da universidade é valorizada justamente através desse 

tripé, pois todo ensino, pesquisa e atividade de extensão deve devolver a esta comunidade, em forma 

de conhecimento, tecnologia e cultura, os recursos públicos que a permitem existir enquanto 

Instituição Federal de Ensino Superior. Além dos Campi em Curitiba, a UFPR está presente no 

interior e no litoral do estado, tendo papel ativo no desenvolvimento socioeconômico e na qualidade 

de vida dos paranaenses, por meio do acesso à educação superior e das atividades desempenhadas 

pela comunidade acadêmica.  

Atualmente, a UFPR está presente em todas as regiões do Estado, por seus Campi em Curitiba: 

Centro; Setor de Ciências Agrárias; Setor de Artes, Comunicação e Design; Centro Politécnico; 

Jardim Botânico; Rebouças; em Matinhos: Setor Litoral; em Pontal do Sul: Centro de Estudos do 

Mar; no Balneário de Mirassol; em Palotina: Setor Palotina e no Município de Maripá. Além de 

Campi Avançados, com as Estações Experimentais; Centro de Administração Federal em Paranaguá 

e os Hospitais: de Clínicas (Curitiba); Maternidade Victor Ferreira do Amaral (Curitiba); do 

Trabalhador (Curitiba); Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá (Paranaguá) e Campus de 

Jandaia do Sul. Totalizando 314 edificações, 531.134,90 m2 de área construída e 11.275.416,00 m2 

de área do terreno. 

Em 2015, a Universidade Federal do Paraná, apresentou crescimento em todas as dimensões e eixos 

avaliados por indicadores, demonstrando a articulação da pesquisa e extensão com a dimensão 

curricular do ensino de graduação e pós-graduação, mantendo-se a excelência acadêmica tradicional 

da UFPR. Uma Universidade é feita por pessoas talentosas e em 2015 integravam a comunidade 

acadêmica: 26.199 discentes na graduação, 6.418 na modalidade de Educação a Distância 193 no 

ensino técnico, 5.391 na pós-graduação Lato Sensu, 3.202 na pós-graduação Stricto Sensu - nível 

Mestrado e 2.248 no nível Doutorado. Todos estes alunos foram apoiados por 3.794 servidores 

técnico-administrativos e 2.309 servidores docentes nas diversas áreas do conhecimento. 

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) firmou contrato com a Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), no dia 30 de outubro de 2014 para a cogestão do Hospital de Clínicas e, 

a partir de janeiro de 2015, começou o processo de transição. O Hospital de Clínicas e a Maternidade 

Victor Ferreira do Amaral passaram a integrar o Complexo Hospital de Clínicas. O, então, diretor 

geral do HC (desde junho de 2013), Flávio Daniel Saavedra Tomasich, foi empossado como o 

primeiro Superintendente, conforme Portaria nº 64-Ebserh, de 19/01/2015 e DOU, de 22/01/2015. 
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PARTE A – RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 

 

2 APRESENTAÇÃO 

Este relatório apresenta-se como um demonstrativo das ações desenvolvidas na Universidade Federal 

do Paraná no exercício de 2015, tanto na área acadêmica quanto administrativa, em complementação 

aos demonstrativos contábeis e financeiros, de responsabilidade da UFPR.  

A estrutura do Relatório segue o conjunto de itens de informações atribuído pelo sistema e-Contas 

para o Sistema das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, do qual a UFPR é integrante. O 

presente Relatório de Gestão traz os resultados alcançados no exercício de 2015 por meio do 

desenvolvimento das ações previstas no Plano de Gestão 2013-2016 e no Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2012-2016. 

O Relatório de Gestão 2015 da UFPR está estruturado em três partes principais: Parte A, Parte B e 

Parte C: 

A Parte A do Relatório de Gestão inicia-se com a Visão Geral da Unidade onde são descritas as 

finalidades e competências institucionais, as Normas e regulamento de criação, alteração e 

funcionamento, assim como, o Ambiente de atuação, Estrutura Organizacional e os Macroprocessos 

finalísticos da UFPR. 

No tópico sobre Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional, integrante 

a Parte A do Relatório de Gestão, é descrito o Planejamento Organizacional, o Desempenho 

Orçamentário da UFPR no exercício de 2015, com descrição sintética dos objetivos para o exercício, 

o estágio de implementação do planejamento estratégico, sua vinculação com as competências 

institucionais e outros planos, as formas e instrumentos utilizados para monitoramento da execução 

e resultados alcançados. E ainda são enfoques deste tópico do relatório de Gestão o Planejamento 

Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional o relato detalhado sobre o Desempenho 

Orçamentário e o Desempenho Operacional da Universidade no exercício 2015. 

As informações apresentadas sobre o Planejamento Organizacional focam objetivos estabelecidos no 

PPA de responsabilidade da UFPR e resultados alcançados.  

O Desempenho Orçamentário é traçado mediante informações sobre a execução física e financeira 

das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da UFPR, sobre os fatores intervenientes 

no desempenho orçamentário dentre outros aspectos da execução física e financeira realizada pela 

UFPR no exercício 2015.  

E o Desempenho Operacional é descrito mediante a apresentação e análise de indicadores de 

desempenho segundo parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União, assim como, 

através de informações sobre projetos e programas financiados com recursos externos. 

São ainda tratados na Parte-A do Relatório de Gestão tópicos sobre a sistemática de Governança, 

relacionamento com a Sociedade, sobre o Desempenho financeiro e informações contábeis, a atuação 

da UFPR em áreas especificas de gestão (gestão de pessoas, gestão de patrimônio e infraestrutura e 

gestão de TI). 

No item sobre Governança é feita a descrição das estruturas de governança na UFPR, constando, 

ainda, a forma de atuação da unidade de auditoria interna e como são desenvolvidas as atividades de 

correição, apuração de ilícitos administrativos, gestão de riscos e controles internos 
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No item 6 do Relatório, Parte-A, intitulado “Relacionamento com a Sociedade” são detalhados os 

mecanismos de transparência das informações disponibilizados pela UFPR visando a acessibilidade 

aos produtos, serviços e instalações disponibilizados e quais os canais de acesso ao cidadão.  

O Relatório de Gestão apresenta no seu item 7, Parte A o desempenho financeiro da UFPR no 

exercício de 2015 e informações sobre medidas para garantir a sustentabilidade financeira dos 

compromissos relacionados à educação superior. Ainda é objeto deste item o demonstrativo da 

alocação dos recursos captados e dos resultados, a sistemática aplicada para apuração de custos no 

âmbito da Universidade e informações sobre projetos desenvolvidos pelas fundações de apoio regidas 

pela Lei 8.958/1994. 

No item 8, Parte A, do Relatório de Gestão são abordados temas como Gestão de Pessoas, Gestão do 

Patrimônio e Infraestrutura e a Gestão da Tecnologia da Informação no âmbito da UFPR.  

No tópico do Relatório de Gestão intitulado “Conformidade da gestão e demandas dos órgãos de 

controle”, objeto do item 9 da Parte A, são relacionadas todas as informações sobre como a 

Universidade tratou, ao longo do exercício de 2015, as determinações e recomendações exaradas pelo 

TCU e CGU. Ainda são relatados os tratamentos dispensados pela UFPR às recomendações e 

determinações demandadas pelo TCU referentes aos exercícios de 2000, 2001, 2002 e 2003, os quais 

correspondem as contas aprovadas da universidade nos últimos cinco anos.  

Ainda são contempladas no item sobre “Conformidade da gestão e demandas dos órgãos de controle" 

as medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao Erário, a demonstração 

de conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º. da Lei 

8.666/1993 e informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas 

pela desoneração da folha de pagamento e sobre ações de publicidade e propaganda. 

A Parte B do Relatório de Gestão são disponibilizados os relatórios, pareceres e declarações da 

unidade de Auditoria Interna e dos Conselhos superiores da UFPR (CONCUR e COPLAD).  

Na Parte C do Relatório estão incluídas informações sobre os projetos desenvolvidos com o suporte 

administrativo e operacional das fundações de apoio à UFPR no exercício de 2015. 

Das informações sobre a atuação da UFPR, no exercício de 2015, contempladas no presente Relatório 

de Gestão destaca-se o crescimento significativo na graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, 

mantendo-se a excelência acadêmica tradicional da UFPR.  

O Processo Seletivo ofereceu, no total, 6.815 vagas para os 119 cursos ofertados. Pelo vestibular 

próprio, a UFPR ofereceu 4.886 vagas, sendo 50% destinadas conforme o sistema de cotas de que 

trata a Lei 12.711, o Decreto n° 7.824 e a Portaria nº 18/2012. Estas vagas para os alunos quotistas 

foram reservadas desde a primeira fase do processo seletivo. Foram oferecidas pelo Sistema de 

Seleção Unificada (SISU), 30% do total, representando 2.044,50 vagas. A UFPR tem processos 

seletivos próprios, com entradas esporádicas nos cursos de: Letras-Libras, Educação a Distância: 

Pedagogia e Administração Pública. Os cursos do Setor Litoral: Tecnologia de Orientação 

Comunitária (TOC) e Informática e Cidadania, estão em processo de extinção. A novidade mais 

importante do vestibular da UFPR em 2015 foi a abertura de 60 vagas para o novo curso de 

Bacharelado em Medicina que será ministrado na cidade de Toledo, sendo 30 vagas no primeiro 

semestre e 30 no segundo semestre de 2016. 

Na Graduação foram criados no Setor Palotina, 1 novo curso, Bacharelado em Engenharia de 

Energias Renováveis; no Setor de Ciências da Terra, no Centro de Estudos do Mar (CEM), os cursos 

de Bacharelado em Engenharia de Aquicultura, Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Civil; 

no Setor Litoral, os cursos de Licenciatura em Educação Física e Educação do Campo e no Setor de 

Ciências Humanas, o curso de Licenciatura Letras-Libras. Foi aprovado pelo MEC e COUN da UFPR 

o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina que funcionará em 2016 na cidade de Toledo. Foram 
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criados 8 Departamentos, sendo: 1 Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas no Setor de 

Ciências Humanas; 7 Departamentos (Biociências, Biodiversidade, Ciências Agronômicas, Ciências 

Veterinárias, Engenharias e Exatas, Sociais e Humanas e Zootecnia) no Setor Palotina. 

Na Pesquisa e Pós-Graduação, a UFPR ofertou, em 2015, 79 cursos de Mestrados Acadêmicos, 52 

Doutorados e 4 Mestrados Profissionais. Foram criados em 2015, os cursos de Pós-Graduação Stricto 

Sensu – Mestrado em Saúde Coletiva; em Tecnologia de Bioprodutos Agroindustriais e Pós-

Graduação Stricto Sensu – Doutorado em Engenharia Elétrica e Música. Estes cursos são oferecidos 

pelos Programas de Pós-Graduação e estão elencados no site 

http://www.prppg.ufpr.br/programas_pgmd. Foram publicados 4.714 artigos em periódicos, 5.702 em 

anais completos; 72 produções artísticas e 532 produções técnicas. 

Na extensão foram registrados: Programas de extensão (é o conjunto articulado de Projetos e outras 

atividades de Extensão, que contemple os cinco princípios extensionistas estabelecidos na Resolução 

72/11 CEPE/UFPR: Impacto e Transformação; Dialogicidade; Interdisciplinaridade; 

Indissociabilidade entre Ensino, pesquisa e Extensão; e impacto na formação do estudante, visando a 

resultados de mútuo interesse para a sociedade e comunidade acadêmica). Em 2015, nos Programas 

de Extensão estiveram envolvidos 148 docentes, 75 técnicos, 281 bolsistas, 334 voluntários, 22 pós-

graduandos e 207 colaboradores externos. 

Projeto de Extensão (é a ação processual e contínua de caráter educativo, social, artístico, científico 

ou tecnológico que contemple os cinco princípios extensionistas estabelecidos na Resolução 72/11 

CEPE/UFPR: Impacto e Transformação; Dialogicidade; Interdisciplinaridade; Indissociabilidade 

entre Ensino, pesquisa e Extensão; e impacto na formação do estudante, visando a resultados de 

mútuo interesse para a sociedade e comunidade acadêmica). Nos Projetos de Extensão, em 2015, 

envolveram-se 579 docentes, 133 técnicos, 513 bolsistas, 905 voluntários, 57 pós-graduandos e 314 

colaboradores externos. 

Nos Cursos de Extensão Universitária, em 2015, foram emitidos 10.881 certificados, com 529 

ministrantes nos cursos e ofertadas 17.468 vagas. 

As feiras, o Feirão de Livros e a Feira do Livro, promovidas pela Editora foram novamente bem-

sucedidas em 2015. Ambas estão instituídas no calendário acadêmico e na agenda das grandes 

editoras universitárias do Brasil.  

No ano de 2015, na edição do 25º. Festival de Inverno da UFPR, realizado na cidade de Antonina, 

foram 25 apresentações musicais (nos gêneros erudito, instrumental e popular), 03 apresentações de 

dança (clássica e contemporânea). As 27 oficinas (abrangendo as diferentes categorias, como infantil, 

adulto, aprimoramento, arte-educação) foram executadas com ministrantes oriundos de diversas 

regiões do país; 03 vivências (vinculadas a projetos e programas de extensão e pesquisa da UFPR) e 

12 atividades paralelas (entre exposições; passeios ciclísticos, mostra de cinema, lançamentos de 

livros, palestras, entre outros, promovidos pela UFPR e demais parceiros). Contou-se ainda com um 

dia de atividades paralelas realizadas pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), o que 

proporcionou maior integração das instâncias de representação estudantil e o Festival de Inverno da 

UFPR.  

Em 2015 o fluxo de mobilidade acadêmica foi de 89 alunos pelo Programa de Mobilidade UFPR e 

345 pelo Programa Ciências sem Fronteiras. A entrada foi de 215 alunos estrangeiros considerando 

todos os programas. 

Na Agência de Inovação da UFPR, foram recebidas 52 solicitações de patentes; 7 pedidos, 

concedidos/registrados; 4 pedidos de registros; 33 atividades (promoção ao empreendedorismo e 

incubação de empresas ( publicações, eventos organizados, palestras proferidas, curso para estudantes 

da UFPR, participação em eventos) e 55 incubação de empresas de base tecnológica ( atividades de 

http://www.prppg.ufpr.br/programas_pgmd
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capacitação empresarial, empresas incubadas, prospecção de empresas incubadas, empresas 

graduadas e reuniões de acompanhamento) 

A elaboração deste Relatório constitui-se em esforço coletivo da UFPR, sob a responsabilidade da 

Coordenadoria de Planejamento Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e 

Finanças e visa oferecer um documento que apresente conteúdo qualificado e todas as informações 

solicitadas e apropriadas, a partir de uma base sólida e autêntica da origem dos dados trabalhados. 

Comparativamente aos anos anteriores, constata-se que o Tribunal de Contas da União não emanou 

as normativas com antecedência. Essa não antecipação gerou apreensão nos responsáveis pelo 

Relatório, para o cumprimento do prazo de entrega do Relatório de Gestão, tendo em vista que, 

regimentalmente, o Relatório de Gestão é analisado pelo Conselho de Curadores (CONCUR) e, após 

o parecer conclusivo desse Conselho, é aprovado pelo Conselho de Planejamento e Administração 

(COPLAD) da UFPR. Outra problemática é o fato de o TCU ter enviado tardiamente as orientações 

nos meses de janeiro e fevereiro, sendo que o prazo limite ideal para uma correta organização nesta 

UPC seria no máximo no mês de novembro do ano anterior. 

A Universidade Federal do Paraná ocupa a 13ª posição entre as melhores universidades brasileiras de 

acordo com a edição 2015 do QS University Rankings: BRICS, ranking das melhores universidades 

nos cinco países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África). Mais de 500 universidades dos 

cinco países foram avaliadas. No quadro geral, a UFPR ficou no 71º lugar. Entre as paranaenses, a 

UFPR é a primeira. A avaliação é uma publicação da consultoria britânica Quacquarelli Symonds. 

Em 2014, a UFPR ocupava o 74º lugar geral no QS University Rankings: BRICS. 

A UFPR novamente entre as melhores do país; em inovação; o 4º lugar a coloca como a melhor do 

Sul Brasil, desta vez segundo ranking produzido pela Folha de S. Paulo.  

A Universidade Federal do Paraná está entre as melhores do mundo com maior impacto e influência 

científica. De acordo com ranking divulgado em junho pelo Center for World University Rankings 

(CWUR) – única classificação internacional de universidades sem vínculo a dados emitidos pelas 

próprias instituições – a UFPR está mais uma vez entre as melhores do mundo. A consultoria árabe 

destaca aquelas com maior impacto e influência científica. Para chegar a essa colocação, o ranking 

leva em conta prêmios internacionais recebidos por alunos e professores, quantidade de ex-alunos 

que são presidentes de grandes empresas, número de publicações e citações sobre pesquisas, além de 

patentes registradas em bancos de dados internacionais. 

Destacamos a conquista histórica do Complexo Hospitalar da UFPR (CHC), com o ingresso de 318 

novos colaboradores aprovados no concurso público promovido em junho pela Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares (EBSERH). Garantindo a imediata melhoria no atendimento (sobretudo nas 

áreas de urgência e emergência), a reabertura de leitos e a reativação de especialidades médicas que 

haviam sido suspensas. Em novembro foram contratados mais 100 médicos, que foram incorporados 

ao Hospital de Clínicas e à Maternidade Victor Ferreira do Amaral. Totalizando a incorporação de 

418 novos servidos, destes, 300 são médicos, 116 profissionais de enfermagem e 2 administrativos. 

A UFPR comemorou em 2015 mais uma importante conquista. A Universidade Federal do Paraná é 

a única instituição de ensino superior do País contemplada na 5ª edição do Programa Pró-Equidade 

de Gênero e Raça. O selo foi conquistado a partir de relatório encaminhado pelo Comitê Pró-

Equidade de Gênero e Raça. O Documento cita ações desenvolvidas pela UFPR nesta área, nas 

seguintes dimensões: Recrutamento e Seleção, cujas ações promovem a construção de uma base de 

dados sobre os colaboradores da UFPR e a Adequação da linguagem Institucional estabelecida por 

portaria do Conselho Superior; capacitação e treinamento por meio de palestras aos servidores da 

UFPR; mecanismos de combate às práticas de desigualdades e discriminações de gênero, raça e à 

ocorrência de assédio moral e sexual, determinado por Resolução do Conselho Superior. E ainda: 

divulgação institucional interna e externa (que tem como objetivo divulgar programas e conteúdos de 

gênero e questões étnico-raciais nos programas de comunicação institucional da UFPR); divulgação 
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no site da UFPR das fotos dos Cursos de Formação da UFPR sobre o tema; capacitação e treinamento 

(tem como ação palestras aos servidores); criação de um Centro de Atendimento a vítimas de 

discriminação e violência de Gênero; inserção de conteúdos de gênero e questões étnicos raciais 

manuais e documentos para informar e combater homofobia, lesbofobia, transfobia, discriminações 

e violências. 

Consolidando estas ações/dimensões, foi criado o Projeto “Conte Conosco” – proposta que 

disponibiliza uma plataforma virtual na qual a pessoa que se sente vítima da discriminação e da 

violência pode se encontrar com especialistas e pesquisadores preparados para lidar com as diversas 

frentes que a problemática pode gerar. 

A ideia surgiu a partir da necessidade percebida pela Universidade de que um posicionamento mais 

firme e transparente precisava ser adotado contra a intolerância e a violência entre estudantes, 

professores e técnicos. Assim, a UFPR convidou para pensar e agir – de forma colaborativa – mais 

de 20 entidades envolvidas com questões de gênero, direitos humanos e promoção da igualdade racial. 

Os grupos aceitaram o desafio e passaram a se reunir junto com a Reitoria para discutir estratégias de 

enfrentamento, conscientização e institucionalização dos problemas. 

Outras ações desenvolvidas pela UFPR neste campo foram a adoção do sistema de cotas raciais, desde 

2004, como forma de ingresso aos cursos de graduação. O Projeto Integrar, que oferece apoio ao 

estudante estrangeiro, é outra iniciativa. Finalmente, merece destaque o Programa de Benefícios 

Econômicos para a Manutenção dos Estudantes de Graduação (auxílio-permanência, auxílio-

alimentação, auxílio-moradia e auxílio-creche), que contribuem para a permanência dos estudantes 

em condições de fragilidade econômica em igualdade com os demais. 
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3 VISÃO GERAL DA UNIDADE 

Considerando tratar-se de Relatório de Gestão são informados neste item os elementos identificadores 

completos da Universidade Federal do Paraná e os elementos identificadores resumidos do Complexo 

Hospitalar da Universidade Federal do Paraná (CHC) compreendendo o Hospital de Clínicas (HC) e 

a unidade do HC, Hospital e Maternidade Victor Ferreira do Amaral (HMVFA), bem como as normas 

relacionadas à constituição e gestão das unidades envolvidas, incluindo orientações, publicações e 

manuais, e as unidades gestoras e gestões que realizaram despesas nas ações vinculadas à UFPR e 

seus Hospitais Universitários, conforme apresentado. 

Ressalta-se que do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Paraná são informados neste 

Relatório de Gestão somente os recursos alocados na Lei Orçamentária Anual (LOA) em seu favor. 

A execução dos recursos provenientes da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) 

que não transitaram nas Unidades Orçamentárias vinculadas à UFPR não integram o Relatório de 

Gestão 2015 da Universidade Federal do Paraná. 

3.1.Finalidade e Competências 

A Missão da UFPR é contribuir com o desenvolvimento sustentável, priorizando a formação 

continuada do profissional cidadão e produzindo, socializando e apropriando o conhecimento de 

forma articulada com os demais segmentos da Sociedade, sendo referência no Brasil. Alicerçada nos 

seguintes princípios: 

 Universidade pública, gratuita, de qualidade e comprometida socialmente; 

 Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Liberdade na construção e autonomia na disseminação do conhecimento. 

 

No Artigo 2º: do Estatuto, são apresentadas as finalidades e competências da UFPR: 

Art. 2º A Universidade Federal do Paraná, adotando métodos de 

funcionamento que preservem a unidade de suas funções de 

Ensino e Pesquisa e autorizem a plena utilização de seus 

recursos humanos e materiais, destina-se a: 

I. Promover a educação, o ensino e o desenvolvimento 

tecnológico e a cultura filosófica, científica, literária e 

artística; 

II. Formar profissionais, técnicos e cientistas; 

III. Contribuir para a solução dos problemas de interesse da 

comunidade sob a forma de cursos, estudos e serviços; e 

IV. Desenvolver a pesquisa nas várias áreas de conhecimento. 

E no Artigo 8º. do Estatuto encontramos os princípios da UFPR: 

Art. 8º. São princípios de organização: 

I. Unidade de patrimônio e administração; 

II. Estrutura orgânica reunida em unidades denominadas 

setores; 

III. Unidade das funções de ensino e pesquisa, vedada a 

duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes; 
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IV. Racionalidade de organização, com plena utilização de 

recursos humanos e materiais; 

V. Universalidade de campo, pelo cultivo das áreas 

fundamentais dos conhecimentos humanos, estudados em si 

mesmos ou em função de ulteriores aplicações, e de áreas 

técnico-profissionais; e alterado pela resolução nº 121/07-

coun de 5 de dezembro de 2007, publicada em 11 de 

dezembro de 2007. 

VI. Flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às 

diferenças individuais dos alunos, às peculiaridades 

regionais e às possibilidades de combinação dos 

conhecimentos para novos cursos e programas de pesquisa.  

3.2.Normas e Regulamentação de criação, alteração e funcionamento da unidade  

A regulamentação das atividades da Universidade Federal do Paraná está baseada na Constituição 

Federal de 1988, na Lei nº 9.394, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro 

de 1996; no Estatuto da UFPR e no Regimento da UFPR aprovados pela Resolução 02/91 do 

Conselho Universitário e Portaria nº. 842 de 09 de junho de 1992, publicada na Documenta nº. 378 e 

no PDI-2012-2016. 

Conforme o Estatuto (www.ufpr.br/soc) da Universidade Federal do Paraná, em seu Artigo 1º: 

Art. 1º A Universidade Federal do Paraná, com sede em Curitiba, 

Estado do Paraná, fundada em 19 de dezembro de 1912 e 

restaurada em 1º de abril de 1946, é autarquia de regime 

especial com autonomia administrativa, financeira, didática 

e disciplinar, mantida pela União Federal nos termos da Lei 

nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950. 

 

No PDI – 2012-2016, a UFPR considera que a missão básica da Educação Superior permanece 

vinculada a quatro objetivos principais: 

I. A produção de novos conhecimentos (função da pesquisa); 

II. A formação de pessoal altamente qualificado (função do 

Ensino); 

III. A integração do ensino e da pesquisa com demandas sociais, 

buscando comprometimento da comunidade universitária, e 

estabelecendo mecanismos que inter-relacionem o saber 

acadêmico ao saber dos demais segmentos da sociedade 

(função da Extensão); 

IV. A função ética, que inclui a cidadania e a crítica social. 

 

São instâncias normativas no âmbito da UFPR seus quatro Conselhos Superiores: Conselho 

Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho de Planejamento e Administração, 

e Conselho de Curadores. Os Conselhos Superiores compõem-se, em parte, de membros natos – 

dirigentes de Unidades Acadêmicas, e em parte de representantes eleitos pelos pares. São servidores 

docentes e técnico-administrativos, inclusive aposentados; representantes discentes; e também 

membros da Comunidade externa, que assim participam da gestão institucional por representantes 

dos trabalhadores e de entidades patronais.  
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O Reitor é o dirigente máximo da Universidade, nomeado pelo Ministro de Estado da Educação para 

mandato de quatro anos a partir de relação nominal sugerida pelo Conselho Universitário, após 

consulta à Comunidade Universitária. O Reitor preside os três primeiros Conselhos; e não integra o 

Conselho de Curadores o qual é presidido por membro eleito entre seus pares. 

No nível decisório hierarquicamente inferior ao dos Conselhos Superiores, a normatização 

universitária transcorre no nível de Pró-Reitorias, por seus Pró-Reitores e pelos Coordenadores nelas 

lotados, e de Conselhos Setoriais (cada Setor Acadêmico) ou Diretivos (Campi), compostos por 

servidores docentes, técnico-administrativos e por discentes.  

As gestões orçamentária-financeiras Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Paraná 

(Hospitais de Clínicas e Maternidade Victor Ferreira do Amaral) são individualizadas em Unidades 

Orçamentárias próprias.  

O Hospital do Trabalhador, instituição vinculada ao governo estadual, é operacionalizado mediante 

convênio entre a Universidade, o Governo do Estado do Paraná a Secretaria Municipal de Saúde 

dando suporte às atividades formativas e como campo de estágio da UFPR. Os Hospitais Veterinários 

de Curitiba e Palotina subordinam-se, respectivamente, ao Setor de Ciências Agrárias e ao Setor 

Palotina. 

O Estatuto e Regimento da UFPR, bem como Resoluções emanadas dos Conselhos acima citados, 

estão disponíveis em www.ufpr.br/soc. 

3.3.Ambiente de Atuação  

A Universidade Federal do Paraná é a mais antiga universidade do Brasil e símbolo da cidade de 

Curitiba. Envolta em uma história de lutas e conquistas desde 1912, a UFPR é referência no ensino 

superior para o Estado e para o Brasil. 

O ambiente da atuação da UFPR é compreendido por ações voltadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão, 

patamares indissociáveis, e que são amparadas em diretrizes definidas em suas instâncias superiores, 

propostas, em sua maioria, no âmbito das Pró-Reitorias de Graduação e Educação Profissional 

(PROGRAD), de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), de Extensão e Cultura (PROEC) e de 

Assistência Estudantil (PRAE) e executadas no âmbito dos Setores de Ensino. 

3.3.1 Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) 

Compete à PROGRAD formular políticas para os ensinos de Graduação e de Educação Profissional. 

É responsável pela avaliação institucional do ensino, formulada e discutida com a comunidade interna 

e apresentada de forma transparente para a comunidade externa; pelos estudos e pesquisas sobre a 

evasão; pela ocupação das vagas remanescentes; pelo sistema de quotas e propostas de inclusão 

social, com ênfase no atendimento aos portadores de necessidades especiais; pelas políticas de 

formação do professor tanto da educação básica, quanto do professor do ensino superior. Principais 

produtos: atividades de ensino de Graduação e Educação Profissional, regulação de Cursos e seu 

registro no MEC. 

A PROGRAD tem as seguintes Coordenações: 

 Coordenação de Acesso e Permanência 

 Coordenação de Acompanhamento Acadêmico 

 Coordenação de Avaliação Institucional de Ensino 

 Coordenação de Concursos 

 Coordenação de Educação a Distância 

 Coordenação de Educação Profissional 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/copap
http://www.prograd.ufpr.br/portal/copac
http://www.prograd.ufpr.br/portal/copaie
http://www.nc.ufpr.br/
http://www.cipead.ufpr.br/
http://www.prograd.ufpr.br/portal/copep
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 Coordenação de Ensino de Graduação 

 Coordenação de Estágios 

 Coordenação de Estudos e Pesquisas Inovadoras na Graduação 

 Coordenação de Formação de Professores 

 

Destacamos os programas, que enfatizam o fortalecimento das atividades de Ensino: 

 Currículo em Ação 

Objetiva favorecer a formulação, reformulação e o desenvolvimento de Projetos Pedagógicos de 

Cursos de Graduação e Educação Profissional voltado à melhoria da qualidade do ensino. O programa 

abrange as ações de orientação às Coordenações e Colegiados de Curso para adequação, 

reformulação, ajuste ou implantação curricular de Projetos Pedagógicos de Curso. A equipe técnica 

da Coordenação de Políticas de Ensino de Graduação e da Coordenação de Políticas de Educação 

Profissional oportuniza o apoio técnico-pedagógico através de orientações e revisões necessárias, 

participando de reuniões em Colegiados de curso ou com as Coordenações de Curso na PROGRAD. 

As principais atividades desenvolvidas em 2015 foram: apoio técnico-pedagógico à implantação, 

reformulação e ajuste curricular; reuniões com Coordenações e Colegiados de Curso; participação 

em comissões de instalação de novos Campi e cursos; acompanhamento de processos junto aos órgãos 

colegiados superiores. 

O programa tem apresentado bom resultado, com a melhoria nas relações da PROGRAD com as 

Coordenações de Curso e com expressivo número de atendimentos às Coordenações que se traduzem 

no encaminhamento de processos de reformulação, implantação ou ajuste curricular, bem como das 

questões que afetam diretamente o ensino de graduação e o ensino profissionalizante. Os projetos de 

implantação de novos cursos foram elaborados por comissão especial com participação da COPEG e 

encaminhados e aprovados pelos Conselhos de Ensino, Pesquisa e Extensão e Universitário. 

 Encontros de Coordenadores de Curso de Graduação e Educação Profissional 

Tem como objetivo promover a integração da PROGRAD com o Fórum dos Coordenadores de 

Cursos de Graduação e com as Coordenações de Curso de Graduação e Educação Profissional. 

O Programa está voltado à realização de encontros bimestrais para apresentar e debater diretrizes da 

política de ensino, assuntos de interesse das Coordenações de Curso e propor encaminhamentos que 

resultem na melhoria da qualidade do ensino. Os Encontros de Coordenadores de Cursos de 

Graduação e Educação Profissional representam um espaço para troca de ideias, para reflexão e 

debate de questões da vida acadêmica dos alunos. 

As seguintes atividades foram realizadas em 2015: realização de Encontro de Coordenadores de 

Curso de Graduação e Educação Profissional, com os temas: Controle Acadêmico, Aperfeiçoamento 

curricular e Equivalência e Aproveitamento de conhecimentos.  

O Programa realizado foi bem avaliado pelos Coordenadores de Curso de Graduação e Educação 

Profissional, os quais compareceram em expressivo número. Foram abordados assuntos que 

resultaram em medidas adotadas. Programa atende às seguintes Diretrizes do PDI 2012-2016: VIII. 

Fortalecimento das atividades de Ensino na UFPR e XXII. Aprimoramento da gestão universitária. 

 Programa de Educação Tutorial – PET 

O Programa visa desempenhar a gestão administrativa dos grupos PET da UFPR organizados para 

desenvolver atividades formativas orientadas pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão e pela natureza coletiva e interdisciplinar. 

O Programa de Educação Tutorial (PET), desenvolvido mediante grupos organizados de alunos da 

graduação com tutoria de um docente, tem a finalidade de desenvolver atividades formativas 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/copeg
http://www.prograd.ufpr.br/portal/cge
http://www.prograd.ufpr.br/portal/cepigrad
http://www.prograd.ufpr.br/portal/copefor
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orientadas pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e pela natureza 

coletiva e interdisciplinar. A UFPR tem presentemente 22 grupos PET. 

As atividades desenvolvidas em 2015 foram: gerenciamento das bolsas concedidas aos alunos 

integrantes dos grupos PET com controle de frequência, divulgação de calendário, repasse de 

informações requeridas pelo MEC, cadastro dos bolsistas no Sistema de Gerenciamento de Bolsas, 

vinculado ao FNDE/MEC, envio ao MEC de relatórios e planejamento de cada grupo, certificação 

dos alunos e professores tutores. Secretaria das reuniões do CLAA – Comitê Local de 

Acompanhamento e Avaliação. Gerenciamento do Sistema SIGPET – Sistema de Informação 

Gerencial para o Programa de Educação Tutorial. Suporte administrativo aos grupos de tutoria. 

O Programa tem sido bem avaliado pela comunidade acadêmica, tendo apresentado alto índice de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Melhoria da formação acadêmica dos alunos evidenciada 

na apresentação de trabalhos em eventos principalmente na SIEPE – Semana de Integração Ensino, 

Pesquisa e Extensão, e outros eventos, inclusive nacionais. 

 Programa Monitoria – Iniciação à docência 

Objetiva desempenhar gestão administrativa do Programa de Monitoria – Iniciação à docência, que é 

uma atividade formativa de ensino voltada para o desenvolvimento de competências pedagógicas 

para o magistério, através da implantação, distribuição e controle das bolsas; suporte ao Comitê Geral 

de Monitoria. O suporte administrativo é fornecido através da Unidade de Atividades Formativas. 

Consiste em cadastramento e acompanhamento da situação dos bolsistas e não bolsistas no banco de 

dados da PROGRAD; encaminhamento das listas de credores/SIAFI ao DCF, relatórios; atendimento 

à comunidade interna da UFPR mediante contato telefônico, balcão e virtual, certificação dos alunos 

e professores orientadores. 

As atividades em 2015 foram as seguintes: Gerenciamento das bolsas concedidas aos alunos 

participantes do Programa; seleção dos planos pelo Comitê Geral de Monitoria, controle de 

frequência, divulgação de calendário, cadastro dos bolsistas no SIAFI - Sistema de Administração 

Financeira, cadastro no banco de dados da PROGRAD, certificação dos alunos e professores 

orientadores. 

O Programa tem sido bem avaliado pela comunidade acadêmica. O aproveitamento positivo dos 

participantes pode ser observado através da análise dos relatórios de atividades, apresentados ao final 

de cada plano de monitoria. Melhoria da formação acadêmica dos alunos evidenciada na apresentação 

de trabalhos em eventos principalmente na SIEPE – Semana de Integração Ensino, Pesquisa e 

Extensão e outros eventos. 

 Programa de Voluntariado Acadêmico 

Visa oportunizar aos alunos de Cursos de Graduação e Educação Profissional a inserção institucional 

em atividades voluntárias, favorecendo aquelas atividades não cobertas por outros programas. 

Voluntariado acadêmico é atividade não remunerada de natureza educacional e científica realizada 

pelo corpo discente, sob orientação do corpo docente, no âmbito da UFPR. O suporte administrativo 

é fornecido pela Unidade de Atividades Formativas. Consiste em cadastramento e acompanhamento 

da situação dos voluntários e orientadores, recebimento de relatórios; atendimento à comunidade 

interna da UFPR mediante contato telefônico, balcão e virtual, certificação dos alunos e professores 

orientadores. 

O Programa tem sido bem avaliado pela comunidade acadêmica. O aproveitamento positivo dos 

participantes pode ser observado através da análise dos relatórios de atividades, apresentados ao final 

de cada plano de atividades. 
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 Assessoria à Administração Central e aos Órgãos Colegiados Superiores 

Objetiva contribuir para a definição de políticas e normas para o ensino de graduação. 

As ações vêm sendo desenvolvidas através da participação nas sessões plenárias e de câmaras do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e por meio de participação como membro representante da 

PROGRAD ou da Administração Central em Comissões e Grupos de Trabalho encarregados de 

estudos e propostas em matéria de políticas e normas de ensino de graduação 

As ações desenvolvidas e os objetivos alcançados têm demonstrado a efetividade da participação da 

COPEG/PROGRAD, contribuindo deste modo para o aperfeiçoamento das normas relativas ao 

ensino de graduação. 

 Avaliação de Cursos de Graduação 

Com o objetivo de avaliar a qualidade de ensino, por meio das propostas de formação acadêmica e 

profissional vigentes na UFPR, encaminhando as orientações necessárias para a superação dos 

problemas eventualmente existentes e reforçando as ações que apresentam resultados satisfatórios. 

Necessidade de avaliação institucional interna de todos os cursos de graduação para a melhoria da 

qualidade da gestão e para a busca da excelência acadêmica. 

O programa envolve a extração e análise dos dados de desempenho acadêmico de todos os alunos, 

incluindo aprovação, reprovação, notas, evasão. Produzindo planilhas e gráficos, individuais por 

curso e agrupados por Setor e para toda a UFPR. Aplicação de questionário para alunos avaliando 

cursos e disciplinas. Levantamento de dados para gerar relatórios de aprovação/reprovação nos 

cursos, desenvolvimento do questionário eletrônico a ser aplicado aos alunos e professores. Aplicação 

do questionário eletrônico avaliando cursos e disciplinas.  

 Programa Paranaense de Práticas e Recursos Educacionais Abertos (REA) 

O Programa objetiva disseminar as práticas educacionais abertas, incentivar a produção de recursos 

educacionais abertos e disponibilizá-los para a comunidade acadêmica da UFPR e da UTFPR e para 

a comunidade em geral, via Web. 

As principais atividades desenvolvidas em 2015: Curso PEA que possibilitou duas ofertas com 300 

e 700 vagas, para professores e servidores da UFPR, professores do ensino superior público do 

Paraná; a realização da II Semana de Educação Aberta e comemoração dos 15 anos da EaD na 

UFPR e 1 ano do REA no Paraná, em parceria com o IFPR, SEED/PR, UTFPR. 

 Programa Nacional de Formação de Administração Pública (Universidade Aberta do 

Brasil na UFPR/PROGRAD/CIPEAD) 

Com o objetivo de capacitar quadros gestores para atuar na administração do governo e unidades 

organizacionais, através de cursos de graduação em administração pública e especialização em gestão 

pública, gestão em saúde e gestão pública municipal 

 Programa Formação Continuada de Professores (curso de metodologia do ensino 

superior, curso de organização pedagógica de EaD, demais cursos SEB-SECADI; 

PARFOR, PIBID e LICENCIAR) 

Com o objetivo oportunizar a formação continuada dos professores da comunidade acadêmica interna 

e da rede estadual e municipal. 

 

3.3.2 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) 

Na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) o público alvo atendido é caracterizado por 

discentes graduandos inseridos nos diferentes programas de iniciação científica na UFPR, discentes 

recém-graduados potencialmente candidatos a ingresso nos Programas e/ou cursos de Pós-Graduação 
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Stricto Sensu e Lato Sensu; docentes dos Programas e/ou cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu e 

Lato Sensu. Ao público graduado são oferecidos cursos de Especialização e Aperfeiçoamento, assim 

como os cursos de mestrado e doutorado em diversas áreas do conhecimento. A PRPPG oferece 

orientação aos docentes da UFPR e colaboradores externos que demandam assessoria e análise dos 

processos e emissão de parecer na implementação de cursos; reformulação de currículos, processos 

administrativos e gerenciamento de dados. Atua instruindo os alunos e fornecendo suporte aos 

diferentes programas quanto à documentação e prazos para inscrição e envio eletrônico das 

solicitações de bolsa, assim como na homologação das inscrições e envio de solicitação de bolsas 

para a CAPES. Além disto, concentra esforços na formação de recursos humanos procedentes de 

outros países (programas especiais) com vistas a possibilitar cidadãos oriundos de países em 

desenvolvimento à realização de estudos de Pós-Graduação em instituição de ensino superior 

brasileira. Atualmente, esta Pró-Reitoria fornece suporte por meio do Sistema de Gerenciamento 

Acadêmico (SIGA) da pós-graduação na UFPR com indicadores de Gestão, Planejamento, Pesquisa 

e Ensino, possibilitando o acompanhamento dos programas de Pós-graduação Stricto Sensu por meio 

dos dados inseridos na plataforma Sucupira da CAPES, adotando da mesma forma um controle 

acadêmico para os cursos Lato Sensu, fornecendo também apoio à Coordenação de Extensão, por 

meio da gestão do sistema de Iniciação Científica para adaptação as atividades de extensão. A PRPPG 

concentra esforços em projetos institucionais para captação de recursos e que sirvam de base e sejam 

complementados pelos projetos e captações de recursos por indivíduos do corpo docente e grupos de 

pesquisa visando à melhoria da infraestrutura e da capacidade técnica dos laboratórios multiusuários 

na UFPR, contribuindo assim, para o aumento da produtividade em pesquisa e melhoria da pós-

graduação. Atualmente, a PRPPG possui um sistema de gestão financeira da pós-graduação e 

pesquisa fornecendo suporte por meio de informações sobre procedimentos de compras e 

recebimentos de solicitações das coordenações dos projetos de pesquisa até a execução financeira e 

gerenciamento de projetos realizados por convênios com agências de fomento; registro dos pedidos 

de passagens e diárias e empenhamento dos recursos destinados a este fim e o gerenciamento de 

prestação de contas. 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), atua como espaço de organização e 

disciplinamento das atividades de pós-graduação, pesquisa e inovação na UFPR. A pesquisa é 

elemento fundamental ao processo formativo e se insere na graduação principalmente através dos 

programas de iniciação científica. 

A Pós-graduação Stricto Sensu na UFPR se caracteriza pela oferta regular de cursos de mestrado e 

doutorado em diversas áreas do conhecimento. A Pós-Graduação Lato Sensu, dentro de uma dinâmica 

própria de regulação, oferta cursos de Especialização e Aperfeiçoamento também em diversas áreas 

do conhecimento.  

A pesquisa e inovação na UFPR são catalisadas pela capacitação técnica e científica de seus grupos 

de pesquisa, com reconhecimento em âmbito nacional e internacional, e pela qualidade da 

infraestrutura dos laboratórios disponíveis. O crescente aporte de recursos, pela UFPR ou decorrentes 

de captação junto às diferentes agências de fomento, é também um forte propulsor à pós-graduação, 

pesquisa e inovação na universidade. 

As propostas institucionais apresentadas pela UFPR às diversas instituições de fomento (CAPES, 

CNPq, FINEP e Fundação Araucária) são elaboradas à luz do Plano Institucional de Pesquisa (PIP) 

aprovado pelo Conselho Universitário. Esse trabalho de planejamento foi desenvolvido sob a 

coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, com a participação ativa da comunidade 

de pesquisadores, após um extensivo trabalho de diagnóstico institucional. O desenvolvimento da 

pesquisa na UFPR está intimamente ligado ao desempenho dos seus Programas de Pós-Graduação 

(PPG). Em 2015, foram ofertados novos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu – Doutorado em 
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Música e Engenharia Elétrica e Stricto Sensu – Mestrado em Saúde Coletiva e Tecnologia de 

Bioprodutos Agroindustriais e setenta e seis Cursos de Pós-Gradução Lato Sensu. 

Atualmente a UFPR oferta 79 Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado e 52 Programas 

de Pós-Graduação Stricto Sensu – Doutorado e, 76 Cursos de Pós-Gradução Lato Sensu. 

Na Pós-Graduação, destacamos em 2015, bolsas de estudo no País e no Exterior: 2.165 bolsas de 

demanda social; 298 bolsas do CNPq. E bolsas de Mestrado e Doutorado no País: bolsas de demanda 

social na Pós-Graduação Stricto Sensu -Mestrado, 1.119, do CNPq 155 e 11 em outros. Na Pós-

Graduação Stricto Sensu – Doutorado, bolsas de demanda social, 1.046, do CNPq 143 e 19 em outros. 

E as bolsas-sanduíche no Exterior para a Pós-Graduação Stricto Sensu – Doutorado, 100. 

3.3.3 Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) 

A extensão e a cultura universitárias, às quais a PROEC atua como espaço de organização e 

disciplinamento destas atividades na UFPR, se caracterizam por firmarem seus objetivos no 

desenvolvimento e integração das ações de extensão, cultura, produção intelectual e científica e de 

políticas sociais, articulando-se com o ensino e a pesquisa de forma inter e multidisciplinar. A 

interação acontece pela reflexão e discussão sobre o espaço social e os sujeitos nele envolvidos, 

privilegiando ações conjuntas com as administrações públicas e a sociedade civil, voltando-se para o 

desenvolvimento sustentável e a transformação social. 

As Unidades da PROEC realizam suas atividades tendo como eixo organizacional os processos 

permanentes de educação e interação dialógica com as comunidades interna e externa da UFPR, nos 

quais se unem conhecimentos teóricos e práticos contextualizados para promover a inclusão social e 

a construção do conhecimento acadêmico.  

A PROEC, por meio das ações de extensão, se faz presente em diversas regiões e em interação com 

vários segmentos sociais do Estado do Paraná, preferencialmente, podendo também atuar em outras 

regiões do país. Considerando a projeção internacional das universidades brasileiras, e as relações e 

acordos de cooperação técnica, também é possível encontrar ações realizadas em parceria com 

universidades estrangeiras, com especial atenção para as universidades membros da Associação das 

Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM), dedicada ao intercâmbio e desenvolvimento dos 

países da região do MERCOSUL. 

Os produtos e serviços ofertados pela extensão e cultura universitárias na UFPR podem ser muito 

diversificados, conforme as características das comunidades e parceiros institucionais, assim como 

as áreas de atuação. As atividades de extensão se organizam em programas, projetos, cursos, eventos, 

sempre vinculados à formação dos alunos de graduação e pós-graduação e educação profissional e 

tecnológica, e à qualificação de docentes e técnico–administrativos, além da comunidade externa 

(instituições públicas ou privadas, movimentos sociais, comunidades e coletivos sociais entre outros). 

As atividades de prestação de serviço podem consistir em consultorias, pesquisas vinculadas a 

projetos, atividade de assistência social entre outras. Hoje a UFPR atua nas mais diversas áreas de 

conhecimentos com atividades de extensão, sendo procurada para realizar parcerias com outras 

instituições públicas e privadas, por movimentos sociais, comunidades e coletivos sociais. 

Uma importante atividade de extensão é a publicação de livros e outros produtos, comercializáveis 

ou não, elaborados para difusão de conhecimentos científicos e culturais. A Editora da UFPR é hoje 

a maior editora universitária do Estado do Paraná, e recebeu vários prêmios nacionais, como os 

prêmios Jabuti de 2013, 2014 e 2015 (3º. lugar na categoria Tradução). Além disso, a Editora da 

UFPR realiza duas Feiras do Livro por ano, promovendo o acesso aos mais variados temas 

contribuindo com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. 
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As atividades de cultura universitária ofertadas pela UFPR também são atividades de extensão e são 

de natureza variada conforme as áreas de cultura, como as linguagens artísticas, ou ações no campo 

da etnologia e da preservação do patrimônio material e imaterial. A UFPR é reconhecida na 

comunidade interna e externa pelos Espaços Culturais que mantém, e também pelos Grupos Artísticos 

e pela realização do Festival de Inverno da UFPR que acontece em Antonina. Os espaços culturais 

abrigam importantes eventos locais como Oficina de Música de Curitiba, Festival de Teatro e Virada 

Cultural.  

A PROEC/UFPR, também é responsável pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, 

referência para outras instituições quando se trata de endossos arqueológicos e das ações educativas, 

tendo recebido vários prêmios por sua produção de metodologias inovadoras no campo da educação 

museológica e patrimonial. 

As atividades de extensão da UFPR são registradas por meio do Sistema de Gestão da Extensão 

Universitária (SIGEU) e avaliadas pelos departamentos de origem do docente coordenador da 

atividade, pelo Comitê Setorial de Extensão, pelos Conselhos Setoriais e em última instância pelo 

CAEX – Comitê Assessor de Extensão, vinculado à PROEC e com representação dos 14 setores da 

UFPR e do Campi de Jandaia do Sul.  

A publicação de livros segue normas estabelecidas pelo Conselho Editorial e as propostas de 

publicação ainda passam por avaliação de pareceristas Ad hoc, conforme a área de conhecimento.  

Para participar de projetos de extensão e de cultura como bolsistas ou como voluntários os estudantes 

devem submeter-se ao processo de seleção previsto em edital no início de cada ano letivo. A 

comunidade externa é convidada a participar das atividades de extensão e pode formalizar a parceria 

por meio de termos de cooperação técnica ou convênios. O acesso às feiras, exposições e 

apresentações artísticas é aberto ao público em geral, e os cursos e eventos podem ser direcionados 

ou não a determinados públicos, com inscrição, com ou sem taxa. As taxas são cobradas conforme as 

normativas externas, definidas pelos órgãos de controle nacionais, e internas da UFPR, definidas pelo 

Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD). 

A UFPR aprimorou o processo de registro e controle das informações sobre atividades de extensão 

por meio do SIGEU. A Editora da UFPR triplicou o número de livros publicado e duplicou o público 

atingido pelas atividades de cultura.  

O novo modelo de distribuição de vagas docentes aprovado pelo COPLAD prevê a pontuação das 

atividades de extensão para os departamentos, o que deverá estimular o aumento no número de 

propostas de projetos.  

Diante destes cenários que valorizam a extensão e cultura, a UFPR vem aprimorando os seus 

processos de registro, avaliação e fomento destas atividades.  

3.3.4 Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) atende o público estudantil da Universidade Federal 

do Paraná, constituído pelos alunos regularmente matriculados em cursos de graduação, ensino 

profissionalizante e pós-graduação. A UFPR oferece uma vasta quantidade de serviços e benefícios 

de incentivo à permanência e melhoria do desempenho acadêmico.  

Os auxílios dos Programas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis são disponibilizados aos 

estudantes que comprovam possuir fragilidade socioeconômica. Os estudantes para terem acesso a 

tais benefícios são avaliados também quanto ao seu desempenho e situação acadêmica sendo 

requerido comprovar que não há enquadramento em nenhuma categoria de evasão, como trancamento 

de curso, formatura, mobilidade, etc., além da necessidade de apresentar bom rendimento acadêmico. 
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As atividades e a assistência estudantil se caracterizam, principalmente, pelo financiamento com 

recursos de programas federais alocados no orçamento da UFPR.  

A UFPR proporciona ao público estudantil um conjunto de auxílios que visam contribuir de forma 

socioeducativa, com condições básicas para o custeio da vida acadêmica, colaborando para a 

formação profissional do estudante com fragilidade socioeconômica (renda per capita até 1,5 salários 

mínimos) advindos de diferentes Programas como o PROBEM, o PBP/MEC e o PROMISAES.  

A UFPR ainda oferece aos estudantes com fragilidade socioeconômica, formação profissional e apoio 

psicossocial, proporcionando condições de aperfeiçoamento, desenvolvimento pessoal e acadêmico, 

através de Cursos de Línguas Estrangeiras, orientação gratuita na Prática de Esporte e Lazer do CED 

(Centro de Educação Física e Desportos), apoio à Mobilidade Acadêmica nacional e internacional, 

assistência social, atendimento psicológico individual ou em grupo nas áreas do acolhimento, 

orientação, triagem e clínica, atendimento pedagógico de demanda espontânea de bolsistas e de 

demais estudantes realizados pela equipe de Assistentes Sociais, Pedagogas e Psicólogos da PRAE. 

E, para todos os estudantes de graduação e ensino profissionalizante, oferece apoio à apresentação de 

trabalhos, valorizando e incentivando a pesquisa e publicação acadêmica da graduação e apoio à 

realização e participação em eventos nacionais, sejam culturais, científicos ou de movimento 

estudantil. 

Em 2015 a PRAE deu continuidade a utilização do Software Lime Survey para implementação do 

Cadastro do PROBEM visando minimizar problemas de acesso aos dados, antes realizados através 

do Portal PROBEM.  

O rendimento acadêmico tem sido verificado, desde 2014, através de planilha única fornecida pelo 

CCE visando conferir mais agilidade ao processo.  

Em 2015, foi lançado um edital para atender calouros, proporcionando a possibilidade de inclusão 

nos auxílios do PROBEM, PBP/MEC e PROMISAES a partir do primeiro mês de aula. 

  



29 

____________________________________________________________________________ 

 

 

3.4.Organograma  

 

O organograma funcional apresenta descrição sucinta dos níveis estratégicos e táticos da estrutura 

organizacional da Universidade Federal do Paraná. 

Figura 1 – Organograma Funcional – UFPR 

 
Fonte: CPI/PROPLAN 

As informações sobre as principais unidades/subunidades estratégicas da UFPR, bem como suas 

competências, titulares, respectivos cargos e períodos de atuação de seus gestores são apresentadas 

nos quadros a seguir: 
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Quadro 1 – Informações sobre o Gabinete do Reitor e do Vice-Reitor 

Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Titular Cargo Período de atuação 

Gabinete do Reitor Prof. Zaki Akel Sobrinho Reitor 

Nomeação (DOU 10/12/2012) 

mandato de 4 anos a partir de 

18/12/12 

Gabinete do Vice-

Reitor 

Prof. Rogério Andrade 

Mulinari 
Vice-Reitor 

Nomeação (DOU 15/03/2013) 

mandato de 4 anos a partir de 

16/03/2013 

Competências dos Gabinetes do Reitor e do Vice-Reitor:  

As unidades administrativas conhecidas por Gabinete do Reitor (GR) e do Vice-Reitor têm como 

principal função proverem a alta administração da Universidade, com recursos e competências 

necessárias para o desenvolvimento das atividades gerenciais.  

O reitor é a autoridade máxima da UFPR. Nas faltas ou impedimentos do reitor as competências e 

atribuições do reitorado são assumidas pelo vice-reitor. Nas faltas e impedimentos do reitor e vice-

reitor, simultaneamente, as atribuições do reitorado são exercidas pelo conselheiro do COUN 

pertencente a classe de professor titular e mais antigo nos quadros da UFPR  

O GR é uma unidade na qual transita toda a sorte de demandas da comunidade acadêmica. Ao GR 

convergem a maioria das solicitações e problemas em um contexto universitário. Nesta unidade 

concentram-se as diferentes ações administrativas, políticas e de gerenciamento desenvolvidas por 

uma equipe que dá suporte, não apenas à figura do Reitor e do Vice-Reitor, mas à toda a equipe da 

alta administração da instituição. 

À estrutura administrativa e operacional do GR compete assessorar o Reitorado na tomada de 

decisões, dando-lhe o suporte que então se tornar necessário. E ainda, promover a integração entre 

a Administração Central (representada pelo GR, Pró-Reitorias e unidades assessoras do GR) com 

a comunidade acadêmica, aferindo a qualidade do serviço prestado pelo GR à comunidade.  

Cabe ainda ao GR assistir e coordenar as atividades de representação dos interesses da 

administração universitária; gerir as atividades de integração política e administrativa e estreitar o 

relacionamento com a comunidade. 

Fonte: CPI/PROPLAN 
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Quadro 2 – Informações sobre as Pró-Reitorias 

Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Titular Cargo Período de atuação 

Administração 

Álvaro Pereira de Souza  Pró-Reitor 

Designação 01/04/13 

Portaria 184 

01/01/15 a 17/03/15 

Prof. Edelvino Razzolini 

Filho 
Pró-Reitor 

Designação 16/03/15 

Portaria 1613 

18/03/15 a 31/12/15 

Assuntos Estudantis 
Prof.ª Rita de Cássia 

Lopes 
Pró-Reitora 

Designação 27/11/12 

Portaria 2486 

01/01/15 a 31/12/15 

Extensão e Cultura 
Prof.ª Deise Cristina de 

Lima Picanço 
Pró-Reitora 

Designação 01/04/13 

Portaria 190 

01/01/15 a 31/12/15 

Gestão de Pessoas 

Adriano do Rosário 

Ribeiro 
Pró-Reitor 

Designação 22/03/13 

Portaria 187 

01/01/15 a 17/03/15 

Laryssa Martins Born Pró-Reitora 

Designação 16/03/15 

Portaria 1619 

18/03/15 a 31/12/15 

Graduação e 

Educação 

Profissional 

Prof.ª Maria Amélia 

Sabbag Zainko 
Pró-Reitora 

Designação 29/12/08 

Portaria 12 

01/01/15 a 31/12/15 

Pesquisa e Pós-

Graduação 

Prof. Edilson Sérgio 

Silveira 
Pró-Reitor 

Designação 01/04/13 

Portaria 193 

01/01/15 a 31/12/15 

Planejamento, 

Orçamento e 

Finanças 

Prof.ª Lúcia Regina 

Assumpção Montanhini 
Pró-Reitora 

Designação 29/12/08 

Portaria 16 

01/01/15 a 31/12/15 

Superintendência de 

Infraestrutura – 

SUINFRA 

Álvaro Pereira de Souza Superintendente 

Designação 16/03/15 

Portaria 1614 

18/03/15 a 31/12/15 

Competências das Pró-Reitorias e SUINFRA: 

Desempenham atividades relacionadas com a administração universitária, mediante delegação de 

poderes do Reitor. 

Fonte: CPI/PROPLAN 
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Quadro 3 – Informações sobre as Direções de Setores e de Campus na UFPR 

Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Titular Cargo Período de atuação 

Artes, Comunicação e 

Design 

Prof. Dalton Luiz Razera Diretor 

Designação 26/12/13 

Portaria 828 

01/01/15 a 31/12/15 

Prof. Luiz Paulo Maia Vice-Diretor 

Designação 26/12/13 

Portaria 829 

01/01/15 a 31/12/15 

Ciências Agrárias 

Prof. Amadeu Bona 

Filho 
Diretor 

Designação 31/10/14 

Portaria 1357 

01/01/15 a 31/12/15 

Prof. Nivaldo Eduardo 

Rizzi 
Vice-Diretor 

Designação 31/10/14 

Portaria 1358 

01/01/15 a 31/12/15 

Ciências Biológicas 

Prof. Luiz Cláudio 

Fernandes 
Diretor 

Designação 17/02/14 

Portaria 886 

01/02/15 a 31/12/15 

Prof. Fernando Marinho 

Mezzadri 
Vice-Diretor 

Designação 17/02/14 

Portaria 887 

01/02/15 a 31/12/15 

Ciências Exatas 

Prof. Marcos Sfair Sunye Diretor 

Designação 30/01/13 

Portaria 086 

01/01/15 a 31/12/15 

Prof. Alexandre Luis 

Trovon de Carvalho 
Vice-Diretor 

Designação 30/01/13 

Portaria 087 

01/01/15 a 31/12/15 

Ciências Humanas 

Prof. Eduardo Salles de 

Oliveira Barra 
Diretor 

Designação 09/09/14 

Portaria 1260 

01/01/15 a 31/12/15 

Prof.ª Ligia Negri Vice-Diretora 

Designação 09/09/14 

Portaria 1261 

01/01/15 a 31/12/15 
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Continuação 

Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Titular Cargo Período de atuação 

Ciências Jurídicas 

Prof. Ricardo Marcelo 

Fonseca 
Diretor 

Designação 14/06/12 

Portaria 2154 

01/01/15 a 31/12/15 

Prof.ª Vera Karam de 

Chueiri 
Vice-Diretora 

Designação 14/06/12 

Portaria 2155 

01/01/15 a 30/07/15 

Prof.ª Maria Candida 

Pires Vieira do Amaral 

Kroetz 

Vice-Diretora 

Designação 01/12/15 

Portaria 2168 

30/11/15 a 31/12/15 

Ciências da Saúde 

Prof.ª Claudete Reggiani Diretora 

Designação 18/06/14 

Portaria 1134 

01/01/15 a 31/12/15 

Prof. Nelson Luis 

Barbosa Rebellato 
Vice-Diretor 

Designação 18/06/14 

Portaria 1135 

01/01/15 a 31/12/15 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

Prof.ª Ana Paula Mussi 

Szabo Cherubim 
Diretora 

Designação 03/06/13 

Portaria 380 

01/01/15 a 31/12/15 

Prof. Ademir Clemente Vice-Diretor 

Designação 03/06/13 

Portaria 381 

01/01/15 a 31/12/15 

Ciências da Terra 

Prof. Donizeti Antônio 

Giusti 
Diretor 

Designação 02/10/14 

Portaria 1314 

01/01/15 a 31/12/15 

 Prof. Pedro Luis Faggion Vice-Diretor 

Designação 02/10/14 

Portaria 1315 

01/01/15 a 31/12/15 

Educação 

Prof.ª Andrea do Rocio 

Caldas 
Diretora 

Designação 26/09/14 

Portaria 1298 

01/01/15 a 31/12/15 

Prof. Marcus Levy 

Albino Bencostta 
Vice-Diretor 

Designação 26/09/14 

Portaria 1299 

01/01/15 a 31/12/15 
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Continuação 

Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Titular Cargo Período de atuação 

Educação Profissional e 

Tecnológica 

Prof. Luiz Antônio 

Passos Cardoso 
Diretor 

Designação 14/11/14 

Portaria 1389 

01/01/15 a 31/12/15 

Prof.ª Silvana Maria 

Carbonera 
Vice-Diretora 

Designação 14/11/14 

Portaria 1390 

01/01/15 a 31/12/15 

Litoral 

Prof. Valdo José 

Cavallet 
Diretor 

Designação 09/05/12 

Portaria 2103 

01/01/15 a 31/12/15 

Prof. Renato Bochicchio Vice-Diretor 

Designação 09/05/12 

Portaria 2104 

01/01/15 a 31/12/15 

Palotina 

Prof. Elisandro Pires 

Frigo 
Diretor 

Designação 18/04/13 

Portaria 260 

01/01/15 a 31/12/15 

Prof. Helton José Alves Vice-Diretor 

Designação 18/04/13 

Portaria 261 

01/01/15 a 31/12/15 

Tecnologia 

Prof. Horácio Tertuliano 

dos Santos Filho 
Diretor 

Designação 09/12/14 

Portaria 1435 

01/01/15 a 31/12/15 

Prof. Marcos Antonio 

Marino 
Vice-Diretor 

Designação 09/12/14 

Portaria 1436 

01/01/15 a 10/09/15 

Prof.ª Regina Maria 

Hartog Pombo 

Rodriguez 

Vice-Diretora 

Designação 28/09/15 

Portaria 2205 

29/09/15 a 31/12/15 

Campus Pontal do Sul / 

Centro de Estudos do 

Mar 

Prof. Maurício Almeida 

Noernberg 
Diretor 

Designação 05/05/14 

Portaria 1031  

01/01/15 a 31/12/15 

Prof. Fabiano Bendhack Vice-Diretor 

Designação 05/05/14 

Portaria 1032  

01/01/15 a 31/12/15 
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Continuação 

Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Titular Cargo Período de atuação 

Campus Avançado 

Jandaia do Sul 

Prof. Roberto Pettres 
Diretor Pró-

tempore 

Designação 06/01/14 

Portaria 838 

De 01/01/15 até 30/09/15 

Prof. Eduardo Teixeira 

da Silva 

Diretor Pró-

tempore 

Designação 24/09/15 

Portaria 2022  

De 01/10/15 a 31/12/15 

Competências das Direções de Setor e dos Campus: 

Os diretores praticam atos de gestão administrativa e financeira de suas unidades aplicando as 

verbas e ordenando as despesas de suas unidades; convocam e presidem reuniões do conselho, bem 

como dão cumprimento às suas determinações; organizam a proposta orçamentária e prestam 

contas. 

Fonte: CPI/PROPLAN 

Quadro 4 – Informações sobre outras unidades estratégicas na UFPR 

Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Titular Cargo Período de atuação 

Gabinete da Reitoria 
Prof. Alzir Felippe 

Buffara Antunes 
Chefe 

Designação 01/05/13 

Portaria 281 

01/01/15 a 31/12/15 

Competências do Gabinete: Administrar os serviços do Gabinete; despachar com o Reitor os 

processos pertinentes à Universidade; Divulgar no âmbito da Universidade, as determinações do 

Reitor; acompanhar o Reitor em seus compromissos, quando requisitado; requisitar empenhos 

devidamente autorizados pelo Reitor; prestar serviços por determinação do Reitor. 

Auditoria Interna 
Luciane Mialik Wagnitz 

Linczuk 
Auditora Chefe 

Designação 13/08/09 

Portaria 505 

01/01/15 a 31/12/15 

Competências da AUDIN: 

Acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual, a execução dos programas de governo 

e a execução do orçamento, visando comprovar a conformidade da execução com os limites 

estabelecidos na legislação pertinente. Acompanhar a gestão visando comprovar a legalidade e a 

legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à economicidade, à eficácia, eficiência da 

gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos 

operacionais.  

A AUDIN tem, por atribuição legal, a responsabilidade pela elaboração do Plano Anual de 

Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna 

(RAINT). Compete também à AUDIN orientar a Administração da UFPR quanto aos princípios e 

as normas de controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas. Assim como, acompanhar 

a implementação das recomendações e determinações de medidas saneadoras apontadas pelos 

órgãos/unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de 

Contas da União. 
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Continuação 

Ouvidoria 

Prof.ª Soraya Rosana 

Torres Kudri 
Ouvidora 

Designação 08/03/14 

Portaria 964 

01/01/15 a 13/08/15 

Prof. Marcelo Luiz 

Curado 
Ouvidor 

Designação  

14/08/15 a 31/12/15 

Competências da Ouvidoria: 

Receber e apurar as denúncias, reclamações e sugestões da comunidade externa e interna; 

acompanhar as providências adotadas, cobrar soluções e manter o usuário informado; prevenir e 

coibir as arbitrariedades administrativas, combatendo as ações que ferem os direitos e valores das 

pessoas. 

Procuradoria Federal 
Maria Albertina Carino 

dos Santos 

Procuradora-

Chefe 

Designação 30/07/13 

Portaria 564 

01/01/15 a 31/12/15 

Competências da PF: 

Desenvolvimento das atividades de consultoria e assessoramento jurídicos nos termos da Lei 

Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 - Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União, e 

Lei nº 10.480, de 02 de julho de 2002 à Universidade Federal do Paraná e ao Instituto do 

Patrimônio Histórico Nacional – IPHAN (Portaria nº 405/13, de 03 de julho de 2013). 

Assessoria de Relações 

Internacionais – ARI 

Prof. Carlos José de 

Mesquita Siqueira 
Assessor 

Designação 05/02/09 

Portaria 81 

01/01/15 a 31/12/15 

Competências da ARI: 

É responsável por desenvolver um conjunto de ações que possibilitem à UFPR atender, promover, 

articular e facilitar a interação da Universidade com intercâmbios e programas internacionais, 

atuando como um órgão-meio perante a comunidade internacional. 

Estabelece vínculos externos e de extensão com a comunidade internacional, visando à troca de 

conhecimentos para os corpos docente, discente e técnicos-administrativos. As ações da Assessoria 

também visam tornar a UFPR uma instituição atrativa para a concretização de convênios e 

intercâmbios, ao mesmo tempo, e buscam a sua inserção na discussão de temas de relevância 

mundial. 
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Continuação 

Complexo Hospitalar 

da UFPR (HC) 

Prof. Flávio Daniel 

Saavedra Tomasich 
Superintendente 

Designação 16/01/15 

Portaria 1499 

19/01/15 a 31/12/15 

Portaria nº 64 EBSERH, 

de 19/01/2015, publicada 

no DOU de 22/01/2015 

Administrar o HC praticando os atos necessários à administração financeira, material, patrimonial 

e geral, autorizar a execução de despesas. Faz a gestão dos contratos e convênios dando andamento 

ao planejamento estratégico do Hospital. 

Estabelecer a política da Instituição como hospital escola e como prestador de serviços à 

comunidade. 

Realizar atividade de Relações Interinstitucionais tais como: 

 Gestionar, em conjunto com a Reitoria da UFPR, a destinação de recursos para custeio do 

Hospital, junto aos Ministérios da Educação e Saúde. 

 Levar às instâncias do Governo Federal as necessidades do Hospital, sobretudo de 

contratação de recursos humanos; 

 Buscar o apoio, com apresentação de projetos, para direcionamento de recursos de emendas 

parlamentares advindas da Câmara de Vereadores de Curitiba, Assembleia Legislativa do 

Paraná, da Câmara dos Deputados Federais e Senado para aplicação na melhoria e 

ampliação dos serviços prestados pelo Hospital; 

 Representar a Instituição nas esferas governamentais e políticas e junto à sociedade. 

Assessoria de 

Governança da 

Tecnologia e da 

Informação 

Prof. Edelvino Razzolini 

Filho 
Assessor 

Designação 21/06/10 

Portaria 976 

01/01/15 a 17/03/15  

Prof. Egon Walter 

Wildauer 
Assessor 

Designação 25/09/15 

Portaria 2028 

01/10/15 a 31/12/15 

Competências da AGTI: 

É a área responsável por estruturar relacionamentos e processos que exercem impactos e/ou são 

impactados pela Tecnologia e pela Informação, com a finalidade de auxiliar no direcionamento 

e controle da Universidade no intuito de alcançar suas metas, agregando valor enquanto balanceia 

os riscos versus o retorno sobre a TI e seus processos. Áreas de Foco da Governança de TI:  

Alinhamento Estratégico, Entrega de Valor, Gerenciamento de Recursos, Gerenciamento de 

Riscos, Medição de Desempenho. 
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Continuação 

Assessoria de 

Comunicação Social 

Prof. Carlos Alberto 

Martins da Rocha 
Chefe 

Designação 23/04/13 

Portaria 287 

01/01/15 a 31/12/15 

Competências da ACS: 

É responsável por todo o processo de comunicação da instituição, trabalhando informações para as 

comunidades interna e externa da UFPR. Seu objetivo é levar ao conhecimento da sociedade todo 

o trabalho desenvolvido pela comunidade acadêmica nas áreas de ensino, pesquisa e extensão e, 

para a comunidade acadêmica, todas as informações que favoreçam seu desenvolvimento e seu 

conhecimento sobre diversos temas de interesse. 

Biblioteca Central Tânia de Barros Baggio Diretora 

Designação 12/09/14 

Portaria 1271 

01/01/15 a 31/12/15 

Competências da Biblioteca Central: 

Ofertar à comunidade universitária, e também para a comunidade em geral, controle e acesso 

adequados a informações em Ciência e Tecnologia, reconhecidos como essenciais para as 

atividades universitárias, de cunho acadêmico e administrativo, e para o pleno exercício da 

cidadania, mediante o fortalecimento do compromisso dos servidores com o SIBI, a UFPR e os 

usuários. 

Hospital de Clínicas – 

HC 

Prof. Flávio Daniel 

Saavedra Tomasich 
Diretor 

Designação 13/06/13 

Portaria 402 

01/01/15 a 18/01/15 

Competências do HC: 

Como Hospital de Ensino, tem por missão, ser referência na formação de profissionais de saúde, 

na atenção à saúde, na inovação tecnológica e sustentabilidade, atendendo com inserção e 

integração na rede de serviços de saúde e nas necessidades da população.  

Ainda, possui por finalidades:  

I. na qualidade de campo para o ensino e extensão:  

a) ser campo de aprendizado para o ensino de graduação das profissões da área da saúde e afins;  

b) ser campo para programas de pós-graduação e extensão para profissionais da área de saúde e 

afins;  

c) favorecer o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica no campo das ciências 

da saúde e afins, bem como sua divulgação;  

d) favorecer o ensino multiprofissional voltado à integralidade do cuidado.  

II. na assistência à comunidade:  

a) prestar assistência à população por meio da promoção e recuperação da saúde, prevenção de 

doenças, tratamento e reabilitação do indivíduo. 

Prestar assistência hospitalar acreditada à comunidade, garantindo campo apropriado para o ensino, 

a pesquisa e a extensão. Faz parte do Programa Nacional de Humanização da Assistência 

Hospitalar, do Ministério da Saúde, o que tem ajudado a identificar e a valorizar ações já 

desenvolvidas e reconhecidas como ações humanizadoras. 
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Continuação 

Hospital do 

Trabalhador – HT 

Dr. Geci Labres de 

Souza Júnior 
Diretor 

Designação Decreto nº 

722 de 03/03/11 e DOU 

nº 8419 de 04/03/11 

01/01/15 a 31/12/15 

Competências: 

É um hospital-escola da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e oferece campo apropriado para 

o ensino, a pesquisa e a extensão dos cursos da área da saúde, tais como Medicina e Enfermagem, 

dentre outros. O Hospital atua principalmente no atendimento às gestantes e recém-nascidos de 

Curitiba e Região Metropolitana, é vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo referência 

em baixo e médio risco, instrumentalizando as políticas públicas do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) e Ministério da Saúde (MS). 

É administrada pela UFPR em parceria com o Governo do Estado do PR e a Prefeitura de Curitiba. 

Presta assistência hospitalar acreditada à comunidade, garantindo campo apropriado para o ensino, 

a pesquisa e a extensão. 

Hospital Maternidade 

Victor Ferreira do 

Amaral – HMVFA 

Drª Solange Borba 

Gildemeister 
Diretora 

Designação 08/04/11 

Portaria 1476 

01/01/15 a 18/03/15 

Portaria 1629 

Competências: 

Contribuir para a qualidade de vida do cidadão e da comunidade, desenvolvendo, em nível de 

excelência, ações de saúde voltadas a prevenção, assistência, reabilitação, ensino e pesquisa, nas 

áreas de trauma e emergência, saúde do trabalhador, materno-infantil e infectologia. 

É centro de excelência no atendimento a acidentados em geral e, em especial, aos acidentes e 

doenças de trabalho. 

Hospital Veterinário – 

Curitiba 

Prof. Ivan Roque de 

Barros Filho 
Diretor 

Designação 28/05/13 

Portaria 366 

01/01/15 a 02/06/15 

Prof.ª Tilde Rodrigues 

Froes Paiva 
Diretora 

Designação 27/08/15 

Portaria 1794 

03/06/15 a 27/07/15 

Prof. Rogério Ribas 

Lange 
Diretor 

Designação 30/09/15 

Portaria 2043 

06/10/15 a 31/12/15 

Competências: 

Serve prioritariamente às atividades de ensino do Curso de Medicina Veterinária da UFPR e 

constitui a base de apoio às disciplinas profissionalizantes, constantes no Currículo de Graduação 

e de Pós-Graduação. Também presta serviços profissionais médicos-veterinários nas áreas de 

clínica médica, clínica cirúrgica, teriogenologia e de diagnósticos laboratoriais à comunidade em 

geral. O Hospital Veterinário serve de local de treinamento, de aperfeiçoamento e de pesquisa para 

professores e alunos de graduação e de pós-graduação, para médicos veterinários e servidores 

técnicos administrativos em todas as áreas relacionadas com a prática da Medicina Veterinária. 

Também realiza e proporciona meios para a pesquisa e a investigação científica. 
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Continuação 

Hospital Veterinário - 

Palotina 

Prof. Anderson Luiz de 

Carvalho 
Diretor 

Designação 31/10/14 

Portaria 1355 

01/01/15 a 17/07/15 

Prof. Anderson Luiz de 

Carvalho 
Diretor 

Designação 13/07/15 

Portaria 1892 

17/07/15 a 31/12/15 

Marilene Machado Silva Vice-Diretora 

Designação 31/10/14 

Portaria 1356 

17/07/15 a 31/12/15 

Competências: 

Serve prioritariamente às atividades de ensino do Curso de Medicina Veterinária do Setor Palotina 

da UFPR e constitui a base de apoio às disciplinas profissionalizantes, constantes no Currículo de 

Graduação e de Pós-Graduação. 

FUNPAR 

Prof. Paulo Mello 

Garcias 

Diretor 

Superintendente 

Designação 04/05/12 

Portaria 2095 

01/01/15 a 31/12/15 

Prof. Luiz Rogério de 

Farias 

Diretor 

Superintendente 

29/06/15 até 31/12/15 

Competências: 

É uma instituição, sem fins lucrativos que atua como fundação de apoio à UFPR, em diversas áreas 

do conhecimento, nos termos da Lei 8.958/94.  

No exercício de suas competências regimentais, participa da gestão técnica, administrativa e 

financeira de programas e projetos de pesquisa, ensino, extensão, saúde e desenvolvimento 

institucional. 

FUPEF 
Prof. Eduardo Teixeira 

da Silva 

Presidente do 

Conselho 

Consultivo 

Eleição FUPEF na 92ª 

Reunião do Conselho 

Consultivo 

01/01/15 a 30/09/15 

Competências:  

A FUPEF é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1971, com apoio da 

Universidade Federal do Paraná – UFPR e declarada de utilidade pública desde 1973. A FUPEF 

tem como uma das principais finalidades promover o apoio sistemático ao desenvolvimento e a 

sustentabilidade de atividades florestais nas áreas do ensino, pesquisa, desenvolvimento e difusão 

tecnológica, junto ao setor público, privado nas áreas: ambiental, industrial, silvicultura, manejo 

florestal e inventário florestal e economia e política florestal. 

Na integração acadêmica com a UFPR, viabiliza-se a realização de dissertações e teses dos alunos 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, atuando junto às empresas associadas e 

não associadas, no Brasil e no exterior, administrando e coordenando projetos de pesquisa e 

programas de trabalho para maior aproximação do setor florestal (industrial e ambiental) com a 

UFPR. 
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Continuação 

Procurador 

Educacional 

Institucional 

Prof. Mario de Paula 

Soares 

Procurador 

Educacional 

Institucional 

Designação 28/05/13 

Portaria 370 

01/01/15 a 01/03/15 

Leonardo Gomes de 

Melo 

Procurador 

Educacional 

Institucional  

(Responsável 

pelo Censo) 

Designação 25/02/15 

Portaria 1547 

02/03/15 a 31/12/15 

Madlaine Celia de Lima  

Procurador 

Educacional 

Institucional 

(Responsável 

pelo e-MEC) 

Designação 30/03/15 

Portaria 1668 

01/04/2015 a 31/12/15 

Competências: O Procurador Educacional Institucional responde pelas principais informações 

solicitadas pelo MEC que servem de base para processos importantes à Instituição como: 

componentes para alocação de recursos da matriz orçamentária, recredenciamento da Instituição, 

avaliação externa, avaliação de cursos, geração de indicadores institucionais, etc. 

Fonte: CPI/PROPLAN 

3.5.Macroprocessos finalísticos  

São macroprocessos finalísticos da UFPR o ensino, a pesquisa e a extensão. 

3.5.1. Macroprocesso – Ensino 

Descrição: Os cursos de graduação da UFPR são constituídos por projetos pedagógicos que visam a 

formação cidadã dos estudantes, através da indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 

Esse é o tripé que forma cidadãos que dispõem do raciocínio crítico e acesso às informações (ensino) 

necessárias para produzir mais conhecimento (pesquisa) e aplicar a ciência em prol da sociedade, 

aumentando a qualidade de vida da comunidade a que pertence (extensão). É a Resolução 37/97-

CEPE que os regimenta. 

Produto: Aluno formado. 

Serviços: formação de nível técnico e tecnológico e de nível superior, pós-graduação Stricto Sensu e 

Lato Sensu e qualificação profissional nas diferentes áreas de atuação da UFPR: 

I. O Ensino Técnico (Curso Técnico em Petróleo e Gás Integrado ao Ensino Médio e Técnico 

em Agente Comunitário em Saúde) e Cursos Superiores de Tecnologia da UFPR ocorrem no 

âmbito do Setor de Educação Profissional e Tecnológica. 

II. O Ensino de Graduação se desenvolve nas Unidades Setoriais, Campus e Órgãos 

Suplementares por meio de cursos de graduação: de licenciatura, bacharelado e de tecnologia, 

na modalidade presencial e a distância, e tem por objetivo a formação acadêmica e/ou 

profissional. As políticas institucionais para os cursos de graduação estão definidas nos 

Projetos Pedagógicos de Cursos, orientados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de Cursos 

de Graduação. O Ensino de Graduação é acompanhado pela Pró-Reitoria de Graduação e 

Educação Profissional (PROGRAD), e a Coordenação de Políticas de Ensino de Graduação 

(COPEG), como parte integrante da PROGRAD, está direcionada ao atendimento a um dos 

http://www.ufpr.br/soc/descarregar_arquivo.php?cod=71
http://www.ufpr.br/soc/descarregar_arquivo.php?cod=71
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aspectos fundamentais da vida dos discentes: o percurso na Universidade por meio dos 

currículos de seus cursos e das atividades formativas que estão a seu dispor. Encarregada de 

propor diretrizes da política de ensino de graduação que propiciem o alcance dessa meta, a 

COPEG definiu como princípios norteadores de sua gestão: 

• A revisão dos currículos e o estabelecimento de parâmetros normativos e pedagógicos 

para sua elaboração/reformulação. 

• A ênfase no trabalho conjunto com os Coordenadores de Curso de Graduação e seu 

Fórum representativo, reforçando o papel do Coordenador como articulador 

pedagógico do curso. 

• A eficiente gestão dos programas vinculados às atividades formativas. 

III. O ensino de pós-graduação é conduzido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PRPPG) que desenvolve a política institucional do Sistema de Pós-Graduação e a relação 

externa com as Agências Estaduais e Nacionais para o desenvolvimento da Ciência e 

Tecnologia. Implementa relação externa com Instituições estrangeiras relacionadas com os 

temas de Ciência e Tecnologia.  

A oferta dos cursos e programas de pós-graduação compreendem programas de pós-graduação Stricto 

Sensu (mestrado e doutorado), Lato Sensu (cursos de especialização, aperfeiçoamento; na modalidade 

presencial e a distância) e outros, em diversas áreas do conhecimento, abertos a candidatos 

diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências específicas de cada um deles. A 

Coordenadoria de Iniciação Científica e Integração Acadêmica da PRPPG, gerencia os editais anuais 

de iniciação científica, em desenvolvimento tecnológico e inovação, e de ações afirmativas, e 

organiza anualmente o EVINCI (Encontro de Iniciação Científica) e o EINTI (Encontro de Iniciação 

Tecnológica), concomitante à Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR.  

Principais Clientes: Comunidades acadêmicas internas e externas, sociedade civil, CAPES, 

PARFOR, governos estadual e municipal e CNPq. 

Subunidades Responsáveis: 

 PROGRAD: 

o Coordenação de Acesso e Permanência 

o Coordenação de Acompanhamento Acadêmico 

o Coordenação de Avaliação Institucional de Ensino 

o Coordenação de Concursos 

o Coordenação de Educação a Distância 

o Coordenação de Educação Profissional 

o Coordenação de Ensino de Graduação 

o Coordenação de Estágios 

o Coordenação de Estudos e Pesquisas Inovadoras na Graduação 

o Coordenação de Formação de Professores 

 PRPPG: 

o Coordenadoria de Programas de Mestrado e Doutorado (Stricto Sensu) 

o Coordenadoria de Programas de Especialização (Lato Sensu) 

  

http://www.prograd.ufpr.br/portal/copap
http://www.prograd.ufpr.br/portal/copac
http://www.prograd.ufpr.br/portal/copaie
http://www.nc.ufpr.br/
http://www.cipead.ufpr.br/
http://www.prograd.ufpr.br/portal/copep
http://www.prograd.ufpr.br/portal/copeg
http://www.prograd.ufpr.br/portal/cge
http://www.prograd.ufpr.br/portal/cepigrad
http://www.prograd.ufpr.br/portal/copefor
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3.5.2. Macroprocesso – Pesquisa 

Descrição: A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) conduz a política institucional do 

Sistema de Pós-Graduação e faz a relação externa com as Agências Estaduais e Nacionais para o 

desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Implementa relação externa com Instituições estrangeiras 

relacionadas com os temas de Ciência e Tecnologia. 

Produto: Pesquisa realizada nos cursos de graduação, pós-graduação, núcleos e estações 

experimentais. 

Serviços: realização de estudos e pesquisas em atendimento às demandas da sociedade; pesquisa e 

produção científica e inovação e transferência tecnológica. 

A Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia da PRPPG é responsável 

pela relação externa da PRPPG com as Instituições de Fomento, principalmente o CNPq e Fundação 

Araucária. Atende os assuntos referentes à Legislação de funcionamento (Legislação e Normas), 

Comitês Setoriais de Pesquisa, Programa de auxílio-passagem, Programa de Apoio à elaboração de 

projetos, Programa de identificação de áreas estratégicas de pesquisa e desenvolvimento da C&T, 

Programa de Apoio à divulgação dos resultados das atividades de pesquisa, Projetos de Pesquisa da 

UFPR, Diretório Nacional de Grupos de Pesquisa do CNPq, Programa de Apoio à Pesquisa, 

Plataforma LATTES.  

A referida Coordenadoria gerencia os seguintes programas de apoio ao desenvolvimento da pesquisa: 

CT-INFRA; Fundo de Desenvolvimento Acadêmico (FDA); Programa de apoio à elaboração de 

projetos e organização de eventos científicos; Programa de identificação de áreas estratégicas de 

pesquisa para o desenvolvimento científico e tecnológico da UFPR; Programa de apoio à divulgação 

dos resultados das atividades de pesquisa. 

A PRPPG representa a pesquisa e a pós-graduação na UFPR mantendo parcerias com as seguintes 

Instituições: Ministério de Educação (MEC); Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES); Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCT); Financiadora de Estudos 

e Projetos (FINEP); Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Governo do Estado do Paraná (SETI); 

Fundação Araucária de Fomento à Pesquisa Paranaense (Fundação Araucária); Conselho Paranaense 

de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG); Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa de Pós-

Graduação da Região Sul (FOPROP); Fundação da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR); 

Assessoria de Relações Internacionais da UFPR (ARI); Agência de Inovação da UFPR. 

A UFPR possui uma Comissão de Ética com a missão de aplicar o Código de Ética Profissional do 

servidor público civil do Poder Executivo Federal (Dec. nº 1.171/94), esclarecendo e julgando 

comportamentos com indícios de desvios éticos. O Comitê de Ética em Pesquisa (Setor de Ciências 

Biológicas); Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (Setor de Ciências da Saúde); Comitê 

de Ética em Experimentação Animal (CEEA) (Setor de Ciências Agrárias). 

Principais Clientes: Comunidade Acadêmica interna e externa, sociedade civil, Fundação Araucária, 

FINEP, Ministério de Ciência e Tecnologia e Universidades nacionais e internacionais. 

Subunidades Responsáveis: Coordenadoria de Programas de Mestrado e Doutorado (Stricto Sensu), 

Coordenadoria de Programas de Especialização (Lato Sensu), Coordenadoria de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, Coordenadoria de Iniciação Científica e Integração 

Acadêmica. 

http://www.prppg.ufpr.br/apoio_pesquisa#CTINFRA
http://www.prppg.ufpr.br/apoio_pesquisa#FDA
http://www.prppg.ufpr.br/apoio_pesquisa#ElaboraProjetosEventos
http://www.prppg.ufpr.br/apoio_pesquisa#ElaboraProjetosEventos
http://www.prppg.ufpr.br/apoio_pesquisa#AreasEstrategicas
http://www.prppg.ufpr.br/apoio_pesquisa#AreasEstrategicas
http://www.prppg.ufpr.br/apoio_pesquisa#DivulgaResultado
http://www.prppg.ufpr.br/apoio_pesquisa#DivulgaResultado
http://www.eticapublica.ufpr.br/arquivos/DECRETO_1171.pdf
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3.5.3. Macroprocesso – Extensão 

Descrição: A Extensão Universitária é um processo educativo, cultural, científico e/ou tecnológico, 

que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a 

Universidade e os demais setores da sociedade. Em 2015 foi criada a Coordenadoria de Políticas 

Sociais, que tem por objetivo articular, coordenar e apoiar ações institucionais de extensão que 

tenham sua origem em demandas sociais e estejam em consonância aos objetivos institucionais da 

UFPR. 

 

Produto: As atividades de extensão ocorrem no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

(PROEC) desenvolvendo e integrando as ações de extensão, cultura, produção intelectual e científica 

e desenvolvimento social, articulando-se com o ensino e a pesquisa de forma inter e multidisciplinar. 

Também desenvolve ações conjuntas com as administrações públicas e a sociedade civil, voltando-

se para o desenvolvimento sustentável e a transformação social. As Unidades da PROEC realizam 

suas atividades tendo, como concentração, os processos permanentes de educação e interação 

dialógica com as comunidades interna e externa da UFPR, nas quais unem conhecimentos teóricos e 

práticos contextualizados para a inclusão social e construção de conhecimentos.  

Serviços: Programas, Projetos, Cursos, Eventos e Prestação de Serviço Extensionista, Ações Sociais 

com a sociedade civil, em parceria com as comunidades, organizações sociais e instituições públicas 

e privadas. Produzir, promover e difundir a arte e a cultura dentro e fora do ambiente universitário, 

divulgando a música, as artes visuais, as artes cênicas e a dança. Nas iniciativas de Extensão, 

docentes, técnico-administrativos, discentes e colaboradores externos, a partir da perspectiva de 

desenvolvimento sustentável, têm desenvolvido diagnósticos, análises, estudos, proposições e ações 

que envolvem questões prioritárias da sociedade, com ênfase na transformação e melhoria da 

qualidade de vida, com um trabalho integrado com a população. Tais iniciativas são realizadas por 

intermédio de educação continuada em diferentes áreas do conhecimento, de articulação com 

movimentos sociais, de programação cultural, de difusão científica e tecnológica, de promoção do 

desporto e lazer e de integração com a educação básica. Dessa forma, promove-se a formação de um 

estudante participativo em uma relação de compartilhamento e troca e de experiências relacionadas à 

sua futura área de atuação profissional.  

Principais Clientes: Comunidade Acadêmica interna e externa, sociedade civil, governo estadual e 

municipal. 

Subunidades Responsáveis: Coordenação de Cultura, Coordenação de Extensão e Coordenação de 

Políticas Sociais. 

3.5.4. Macroprocesso – Apoio 

Na UFPR são macroprocessos de apoio todos aqueles relacionados ao desenvolvimento das 

atividades de gestão, como: assuntos estudantis, administração, gestão de pessoas, infraestrutura e 

planejamento. 

3.5.4.1.Assuntos estudantis 

Os macroprocessos de assuntos estudantis são coordenados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE). Compete à PRAE o desenvolvimento e acompanhamento de programas de apoio e ações 

que contemplem uma abordagem integral, onde a assistência transcenda a manutenção e 

sobrevivência do aluno na instituição, e contribua para sua formação individual e global, 
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considerando os aspectos de Humanização, Integração e Assistência. Principais produtos: harmonia 

e efetividade nos programas de apoio à vida estudantil na Universidade. 

3.5.4.2.Gestão de Pessoas 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) é a Unidade onde são diagnosticadas, discutidas, 

refletidas e operacionalizadas as medidas de suprimento, manutenção, capacitação e desenvolvimento 

e controle de pessoal, consolidando a política de pessoal da Instituição. Responsável por promover a 

requalificação e a valorização dos servidores, procurando uma capacitação que incorpore um novo 

perfil profissional, voltado para a busca contínua na qualidade aos serviços prestados e a utilização 

mais racional e criativa dos recursos escassos. Inclui em suas subunidades aquelas de correição 

(Gerência de Processos Disciplinares) e de atendimento à saúde de servidores e alunos. Principais 

produtos: harmonia nas relações trabalhistas, pessoais, de saúde e de gestão de postos de trabalho no 

âmbito da UFPR. 

3.5.4.3.Administração 

A gestão da UFPR está organizada de modo a apoiar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

prestação de contas, procurando adotar práticas inovadoras que estimulem o aprendizado 

organizacional em todas as suas áreas de atuação, sendo que os macroprocessos de administração são 

coordenados pela Pró-Reitoria de Administração (PRA), que provê a manutenção da infraestrutura e 

o bom funcionamento logístico da UFPR. Tem por atribuições zelar pelo ótimo uso dos recursos 

orçamentários; promover e renovar os procedimentos administrativos; promover o contínuo 

abastecimento de materiais; garantir a limpeza e a segurança da UFPR; gerenciar as atividades 

relacionadas a ampliação, manutenção e conservação das edificações e instalações; desenvolver 

novas tecnologias de informações; garantir o atendimento das necessidades de transportes; coordenar 

a veiculação de processos e correspondências; exercer a administração geral da UFPR. Principais 

produtos: efetividade e economicidade na gestão de patrimônio mobiliário e imobiliário e de serviços 

na Universidade. 

3.5.4.4.Planejamento, Orçamento e Finanças 

A Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN) é o órgão responsável pelo 

planejamento e avaliação institucionais, pelo controle orçamentário e pela administração financeira. 

A ela compete: planejar, coordenar e supervisionar a execução de atividades relacionadas à questão 

orçamentária no âmbito da UFPR; coordenar o Planejamento Institucional da UFPR por meio de um 

processo integrado, participativo e plural; orientar a comunidade universitária sobre instruções 

processuais em convênios, contratos e similares, observando o cumprimento das normas internas da 

Instituição e das legislações superiores que regem a matéria; e dirigir, coordenar, orientar, 

acompanhar e avaliar a execução das atividades contábeis e financeiras. Principais produtos: 

orientação para convênios, contratos e similares; relatórios institucionais – inclusive a Prestação de 

Contas do Reitor e o presente Relatório de Gestão; e gestão orçamentário-financeira em conformidade 

com as exigências legais e os anseios da Comunidade UFPR.  

Grande parte dos recursos arrecadados nos macroprocessos são constituídos de arrecadações com 

cursos de especialização em nível de pós-graduação e dos processos seletivos da UFPR. 
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Quadro 5 – Resultados financeiros provenientes de Macroprocessos Finalísticos 

Macroprocessos Descrição 

Produtos e 

Serviços 

Empenhados 

em R$  

Principais 

Clientes 

Subunidades 

Responsáveis 

Ensino 

Cursos de Especialização 

(0250002009) 
6.127.629,82 

Comunidade 

Acadêmica 

Interna e Externa 

PRPPG 

Taxas de inscrição do Mestrado 

(0250151583) 
112.083,08 

Comunidade 

Acadêmica 

Interna e Externa 

PRPPG 

Taxas de inscrição do Doutorado 

(0250151584) 
18.234,60 

Comunidade 

Acadêmica 

Interna e Externa 

PRPPG 

Pesquisa  Fundação Araucária (0281) 4.801.882,52 

Comunidade 

Acadêmica 

Interna  

PRPPG 

Extensão 
Cursos de Extensão  

(0250012009) 
4.308.887,85 

Comunidade 

Acadêmica 

Interna e Externa 

PROEC 

Outros 

Realização de Concursos 

(0250199901) 
7.067.661,97 

Comunidade 

Interna e Externa 
PROGRAD 

Realização do Vestibular 

(0250009010, 0250012009) 
5.611.496,63 

Comunidade 

Acadêmica 

Externa 

PROGRAD 

Recursos provenientes de Utilização 

de Cantinas e Laboratórios 

(0250151004) 

621.233,46 

Comunidade 

Acadêmica 

Interna e Externa 

PRA 

Fonte: CPCO/PROPLAN 

 

A arrecadação proveniente da oferta de cursos de especialização totalizou R$ 6.127.629,82 em 2015. 

Os clientes são alunos matriculados provenientes da própria UFPR e de instituições particulares de 

ensino de graduação. Em alguns casos os clientes são instituições e empresas interessadas na 

qualificação de seus funcionários e servidores. A Subunidade responsável é a PRPPG, sendo os cursos 

gerenciados pelos diversos setores de ensino. 

No macroprocesso ensino, tem-se também receitas provenientes de inscrições nos cursos de 

Mestrado, que totalizaram R$ 112.083,08 e de Doutorado com R$ 18.234,60 utilizados em 2015. 

Estes recursos são utilizados como apoio às atividades desenvolvidas nas coordenações dos próprios 

cursos provenientes das inscrições. A subunidade de vinculação é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação, sendo os recursos gerenciados pelos diversos setores de ensino e coordenações dos cursos 

provenientes das arrecadações. 

Da mesma forma que no macroprocesso ensino a extensão realiza cursos de extensão, cuja utilização 

dos recursos somou R$ 4.308.887,85 em 2015, revertidos na própria viabilização das atividades 

desenvolvidas nos cursos, tornando-os autossustentáveis. A subunidade de vinculação é a Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura, sendo os recursos gerenciados pelos setores de ensino, coordenações 

de cursos e departamentos de ensino. 

Em pesquisa, parte considerável dos recursos proveem de convênios entre a UFPR com apoio da 

Fundação Araucária. O total de recursos empenhados em 2015 para esta finalidade foi de R$ 

4.801.882,52, estando sob a responsabilidade direta da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.  
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Os macroprocessos denominados de outros (realização de concursos, realização de vestibular, 

recursos provenientes de utilização de cantinas e laboratórios), perfazem um total de R$ 

13.300.392,00, são administrados pela Pró-Reitoria de Graduação e pela Pró-Reitoria de 

Administração. 

 

3.5.4.5. Superintendência de Infraestrutura  

A Superintendência de Infraestrutura - SUINFRA, criada em 2015, tem como finalidade efetuar as 

licitações e os contratos referentes à execução de projetos e obras de engenharia na UFPR. A 

SUINFRA passou a incorporar as atividades antes executadas pela Prefeitura da Cidade Universitária 

- PCU que era vinculada à Pró-Reitoria de administração – PRA. Assim, dentre os seus serviços 

destacam-se a criação de estudos preliminares e projetos de arquitetura, o acompanhamento e 

fiscalização das obras novas e das reformas contratadas por processo licitatório. Também é objetivo 

da SUINFRA garantir a manutenção e a conservação das edificações e instalações em todos os Campi 

UFPR através da execução periódica dos serviços de alvenaria, hidráulica, elétrica marcenaria, 

pintura, serralheria e serviços gerais. Além dos serviços acima descritos, é competência da SUINFRA 

coordenar as atividades relacionadas ao meio ambiente, tais como, o gerenciamento integrado de 

resíduos e o levantamento de passivos ambientais. 
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4 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO 

ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

A Seção Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional trata da forma 

como a Universidade Federal do Paraná planeja sua atuação ao longo do tempo e do seu desempenho 

em relação aos objetivos e metas para o exercício de referência do relatório. 

Esta seção está estruturada em três grandes eixos: planejamento organizacional, resultados da 

execução orçamentária, resultados operacionais. 

4.1 Planejamento Organizacional 

Este subitem contempla a informação sintética sobre os planos estratégico, tático e operacional, e a 

demonstração da vinculação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFPR com suas 

competências constitucionais, legais ou normativas e com o Plano Plurianual (PPA). 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) consubstancia o plano estratégico da UFPR para o 

Quinquênio 2012-2016. O PDI foi aprovado pelo Conselho Universitário em 28 de junho de 2012 

através da Resolução COUN nº 15/12 e pode ser acessado no endereço eletrônico: www.proplan.ufpr.br 

> Planejamento > PDI. 

A UFPR em seu PDI 2012-2016 registra a proposta do seu desenvolvimento institucional para os 

próximos anos e demonstra que a Instituição procura avançar, em sua missão de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável, priorizando a formação continuada do profissional cidadão e 

produzindo, socializando e apropriando o conhecimento de forma articulada com os demais 

segmentos da sociedade, sendo referência no Brasil. 

O PDI 2012-2016 da UFPR foi estruturado considerando as seguintes dimensões estruturantes: a 

Dimensão Estratégica (UFPR cidadã, acadêmica, humana e profissional); a Dimensão Tática e a 

Dimensão Operacional (proposta de ações). 

4.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício 

A UFPR em seu PDI 2012-2016 registra a proposta do seu desenvolvimento institucional e demonstra 

que a Instituição procura avançar, em sua missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável, 

priorizando a formação continuada do profissional cidadão produzindo, socializando e apropriando o 

conhecimento de forma articulada com os demais segmentos da sociedade, sendo referência no Brasil. 

Os principais objetivos da UFPR para o exercício de 2015 estão apresentados nas dimensões 

estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O referido PDI compõe-se de duas 

partes: Diagnóstico Institucional, contemplando em 11 capítulos todos os tópicos determinados pelo 

Decreto 5.773, de 09/05/06; e Planejamento Estratégico para o quinquênio 2012-2016. 

Os elementos do Planejamento Estratégico compõem-se de: Dimensões Estratégica, Tática e 

Operacional. 

Na Dimensão Estratégica, foram considerados quatro macrodesafios para a UFPR desenvolver-se 

como Entidade:  

 A UFPR Cidadã, instituição pública em sintonia com as demandas e os atributos da Sociedade 

em que se insere; 

 A UFPR Acadêmica, continuamente aprimorando seu desempenho em Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Inovação; 
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 A UFPR Humana, ciente de que seus servidores, discentes e colaboradores são, acima de tudo, 

pessoas, com naturais anseios, virtudes e limitações; e 

 A UFPR Profissional, necessitando atualizar e aperfeiçoar suas práticas de gestão. 

 

A Dimensão Tática apresenta a definição de parâmetros que traduzem o alcance das diretrizes e 

transformações definidas na Dimensão Estratégica. Compõe-se de 27 Diretrizes descritas a seguir: 

Quadro 6 – Dimensões e Diretrizes – UFPR 

UFPR CIDADÃ:  

I. Monitoramento crítico deste PDI como instrumento de participação democrática 

e de fixação de princípios e valores para a UFPR 

II. Envolvimento da comunidade paranaense na formulação de diretrizes e 

programas da UFPR 

III. Consolidação do empreendedorismo e da inovação na Universidade 

IV. Aumento da participação da UFPR em ações para o desenvolvimento da C,T&I 

no Paraná 

V. Fortalecimento das interações UFPR– comunidade internacional, contando com 

participação da FUNPAR 

VI. Consolidação do compromisso social e ambiental na UFPR 

VII. Aprimoramento da infraestrutura para integração entre práticas acadêmicas e 

serviços de saúde à comunidade. 

UFPR ACADÊMICA:  

VIII. Fortalecimento das atividades de Ensino na UFPR 

IX. Fortalecimento das atividades de Pesquisa na UFPR 

X. Fortalecimento das Atividades de Extensão na UFPR 

XI. Fortalecimento da integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão 

XII. Fortalecimento das ações artísticas e culturais na UFPR 

XIII. Ampliação da infraestrutura e carteira de serviços oferecidos pelas Bibliotecas 

da UFPR, com contínua elevação do nível de satisfação do usuário. 

UFPR HUMANA:  XIV. Consolidação do compromisso social e acadêmico da UFPR no trato com as 

questões discentes 

XV. Fortalecimento da atenção aos servidores docentes 

XVI. Fortalecimento da atenção aos servidores técnico-administrativos 

XVII. Qualificação, atualização e valorização constantes dos servidores, 

otimizando a capacidade intelectual instalada na UFPR e promovendo o 

compartilhamento dos patrimônios material e humano 

XVIII. Ampliação dos serviços de atenção à saúde de servidores e discentes 

XIX. Melhoria do acesso ao acervo bibliográfico por portadores de necessidades 

especiais 

XX. Facilitação da circulação de pessoas, inclusive as portadoras de necessidades 

especiais 

XXI. Universalização do acesso à internet sem fio na UFPR. 
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Continuação 

UFPR PROFISSIONAL 

XXII. Aprimoramento da gestão universitária 

XXIII. Aperfeiçoamento dos processos de seleção e registro acadêmicos 

XXIV. Aprimoramento dos mecanismos de registro e processamento de dados 

funcionais e operacionais da UFPR 

XXV. Fortalecimento dos órgãos de apoio às atividades acadêmicas 

XXVI. Melhoria das rotinas de suporte à aquisição e ao uso de equipamentos 

XXVII. Promoção do inventário e aumento da funcionalidade operacional dos 

prédios e equipamentos da Universidade. 

Fonte: PROPLAN 

As dimensões Estratégica e Tática, em 2015, nortearam as ações de inclusão social e 

internacionalização e fortalecendo ainda mais o papel estratégico para a educação, cultura e a 

economia do estado do Paraná. Destacamos, a forte atuação da UFPR na elaboração e implementação 

do Plano Nacional de Educação e no Fórum pela Verdade, Memória e Justiça do Estado do Paraná; a 

criação de novo Campi no Município de Jandaia do Sul; a oferta de novos cursos no Setor de Palotina, 

no Setor de Ciências da Terra (CEM no Balneário de Mirassol) , no Setor de Ciências Humanas e 

também a criação de 8 Departamentos, sendo: 1 Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas 

no Setor de Ciências Humanas; 7 Departamentos (Biociências, Biodiversidade, Ciências 

Agronômicas, Ciências Veterinárias, Engenharias e Exatas, Sociais e Humanas e Zootecnia) no Setor 

Palotina. 

Na pesquisa foi registrado aumento do número de grupos de pesquisa (493), das produções 

intelectuais, (incluindo livros e capítulos de livros, tese de Doutorado defendida, autoria de obra 

artística ou cultural divulgada, trabalhos completos publicados em periódicos ou eventos, dissertação 

de Mestrado apresentada, autoria de exposições e de outros recursos para divulgação de obras 

artísticas, culturais ou desportivas, como CD-ROOM, apresentações multimídias, outros), totalizando 

15.086 atividades. 

A Pós-Graduação Stricto Sensu ganhou a aprovação da Capes para criação dê 3 novos Mestrados e 3 

novos Doutorados. E a Pós-Graduação Lato Sensu, com 76 cursos, oportunizando ao graduado, de 

prosseguir seus estudos e se especializar em áreas do conhecimento voltadas ao mundo do trabalho, 

podendo ser uma área diretamente ligada à primeira graduação ou não.  

Os Programas de Extensão envolveram 148 docentes, 75 técnicos, 281 bolsistas, 334 voluntários, 22 

pós-graduandos e 207 colaboradores externos. Projetos de Extensão com a participação de 579 

docentes, 133 técnicos, 513 bolsistas, 905 voluntários, 57 pós-graduandos e 314 colaboradores 

externos. 

Destacamos também, o crescimento do número de benefícios com bolsas para permanência, 

alimentação, moradia, creche e mobilidade acadêmica; o aumento de quase 40% na quantidade de 

refeições servidas nos restaurantes Universitários, servindo mais de 1,6 milhão de refeições; o 

aumento de cerca de 20% na área construída (Restaurante Universitário em Palotina, duas quadras 

poliesportivas; prédios; laboratórios, salas de aula e a 20ª. unidade do Sistema de Bibliotecas). 

Na área de Informática ocorreu o lançamento do aplicativo +UFPR, que disponibiliza a lista dos 

aprovados no processo seletivo, alcançou o primeiro lugar no ranking dos novos aplicativos gratuitos.  

A Dimensão Operacional, visa o desempenho da ação no nível de eficiência, busca otimização dos 

recursos e na qualidade dos produtos entregues. As ações são sugeridas, com atores e procedimentos 

de execução, visando ao alcance das Metas e Planejamento Estratégico a que se referem. A UFPR 

acrescentou na Dimensão Operacional de seu PDI 2012-2016 um plano de metas para atender às 

demandas regionais, criando a Comissão de Expansão de novos Campi, com a finalidade de analisar 
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e atender às solicitações demandadas pelo desenvolvimento regional do Estado do Paraná e a 

Assessoria de Governança da Tecnologia e da Informação com o objetivo de levantar as demandas 

das diversas Unidades da UFPR em relação a Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) com 

vistas à elaboração e implementação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). 

Quanto à execução física das ações no PPA com as metas estratégicas estão descritas no item 4.1.3. 

As várias Ações do PPA destinam-se à manutenção de funções orgânicas da Instituição, não tendo 

vínculo direto no Planejamento Estratégico da UFPR.  

4.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico 

Quadro 7 – Estágio de implementação do Planejamento Estratégico 

META 1 Avaliar anualmente o alcance das metas e de tal avaliação dar publicidade 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Publicação das avaliações anuais 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

As metas são avaliadas anualmente pela Comissão Permanente de 

Acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), constituída 

pela Portaria 142 de 11 de março de 2013 e, publicizada pelo Relatório Anual da 

referida Comissão. 

META 2 Apresentar anualmente ao COUN relatório de alcance das metas, com 

avaliação e recomendações 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Relatório anual apresentado ao COUN 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Constituída a Comissão COUN em fevereiro 2013. O alcance de metas em 2015 

foi apresentado no formato de relatório ao COUN, com avaliações das metas e 

recomendações. 

META 3 Integrar à Comissão Permanente de Acompanhamento do PDI 

representante da Comunidade nos Conselhos 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Representante integrado à Comissão 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2013 foi constituída pela Portaria no. 142 de 11 de março de 2013, a 

Comissão Permanente de Acompanhamento do PDI. A Comissão está constituída 

por docentes, discentes e representante da sociedade civil. A Comissão 

apresentou o Relatório de 2015 avaliando o alcance das metas, com avaliação das 

unidades e recomendações. 

META 4 Elevar em taxa anual média ≥ 10% o número de produtos apresentados pela 

Comunidade à Agência de Inovação da UFPR 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Número de produtos apresentados, relativamente a 2015 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

A Agência de Inovação da UFPR lançou editais para incubação de novas 

empresas, selecionando ideias inovadoras para desenvolvimento de empresas.  

A Agência de Inovação da UFPR lançou editais para incubação de novas 

empresas, selecionando ideias inovadoras para desenvolvimento de empresas.  

Foram recebidas 52 solicitações de patentes; 7 pedidos, concedidos/registrados; 

4 pedidos de registros; 33 atividades (promoção ao empreendedorismo e 

incubação de empresas (publicações, eventos organizados, palestras proferidas, 

curso para estudantes da UFPR, participação em eventos) e 55 incubações de 

empresas de base tecnológica (atividades de capacitação empresarial, empresas 

incubadas, prospecção de empresas incubadas, empresas graduadas e reuniões de 

acompanhamento). 
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Continuação 

META 5 
Incentivar nos servidores técnico-administrativos o espírito empreendedor e 

o desenvolvimento de ações inovadoras 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução 
Disponibilização de Cursos e cartilhas; atribuição de pontos para progressão 

funcional. 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015, destaque para a constituição de servidores técnico-administrativos 

empreendedores em cargos de coordenação na Agência e a realização de cursos 

de capacitação para os servidores da Agência de Inovação da UFPR. 

META 6 

Elevar taxa anual média ≥ 10% o número de trabalhos disponibilizados à 

Comunidade versando sobre temas de interesse direto ao desenvolvimento 

da C,T&I no Paraná 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Número de trabalhos registrados na PRPPG, em relação a 2015 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015 foram publicados 4.590 artigos em periódicos, 5.524 em anais 

completos; 71 produções artísticas e 515 produções técnicas. A meta foi atingida, 

beneficiando a comunidade acadêmica da UFPR. 

META 7 Elevar a taxa anual média em ≥ 10% as parcerias da UFPR com instituições 

paranaenses dos setores produtivos primário e secundário 

Tempo 2013-2016 

Indicadores de execução Número de convênios, contratos e termos de cooperação vigentes registrados na 

PROPLAN, Fundação de Apoio e/ou PRPPG, relativamente a 2015 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015, a UFPR deu continuidade às parcerias com o Governo do Paraná; com 

a Prefeitura Municipal de Curitiba; com a Federação das Indústrias do Paraná; 

com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercia; com Instituto Senai de 

Inovação-Campus Indústria e com o Instituto Ambiental do Paraná Foram 

assinados 166 projetos desenvolvidos pela FUNPAR e 12 projetos pela FUPEF. 

META 8 Elevar em 10% a.a. o número de egressos UFPR atuando em empresas de 

C,T&I no Estado do Paraná 

Tempo 2013-2016 

Indicadores de execução Número de egressos UFPR inseridos no mercado, relativamente a 2015 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Ação foi materializada pela Empresa Júnior do Setor de Ciências Sociais 

Aplicadas, que realizou a Feira de Estágios e Trainee. O evento proporcionou aos 

estudantes receberem esclarecimentos sobre diferentes carreiras, e contato direto 

com empresas do mercado. 

META 9 Consolidar o Núcleo de Concursos como Centro de Excelência na condução 

de concursos e processos seletivos internos e externos à UFPR 

Tempo 2014 

Indicadores de execução Número de concursos/ano – série histórica 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

O Núcleo de Concursos da UFPR, vêm se apresentando como Centro de 

Excelência na condução de concursos. 

Em 2015, o NC, atendeu a Prefeitura Municipal de Curitiba; a Prefeitura do 

Município de Araucária; a Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré; a 

Câmara Municipal de Pinhais; Prefeitura Municipal de Matinhos; Companhia 

Paranaense de Energia Elétrica (COPEL); Itaipu Binacional; Tribunal de Justiça 

do Estado do Paraná. Realizou concurso para o Curso de Formação de Oficiais 

da Polícia Militar do Paraná - CFO PM/BM 2016; Processo Seletivo para o Curso 

de Licenciatura em Letras – LIBRAS; o Hospital de Clínicas, concurso para 

Residência Médica; Hospital do Trabalhador concurso para residência 

multiprofissional; Teste de Suficiência em Língua Estrangeira 2015; SEPT/UFPR 

- Técnico em Petróleo e Gás Integrado ao Ensino Médio / Agente Comunitário 

de Saúde; UFPR-PROGEPE. Meta atingida. 
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META 10 
Elevar em taxa anual média ≥ 10% o número de instrumentos firmados entre 

UFPR e entidades estrangeiras 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Número de instrumentos firmados 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015 a UFPR firmou aproximadamente 60 Acordos de Cooperação com 

Universidades Nacionais e Estrangeiras. Várias Parcerias interuniversitárias 

foram mantidas ou renovadas, e foram agregas novas Instituições parceiras, 

exemplificando algumas deste exercício: TUM - Technische Universität 

München ;UHH – Universität Hamburg ;Università degli Studi di Verona – 

Università degli Studi di Verona;ME – RDTL – Ministério da Educação da 

República Democrática de Timor – Leste ;UNVM – Universidad Nacional de 

Villa Maria;Soka University – Soka University ;UL – Universidade de Lisboa 

;UNITO – Università degli Studi di Torino ;Universidad de Málaga - Universidad 

de Málaga ;UPM – Universidad  Politécnica de Madrid ;GRUPO COIMBRA DE 

DIRIGENTES DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS;Lyon 2 – Université 

Lumère Lyon 2;UG – Université Grenoble Alpes ;UCL – Université Catholique 

de Louvain ;WULS – Warsaw University of Life Sciences ;UFRGS – 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul ; UFSC – Universidade Federal de 

Santa Catarina; Concordia University – Concordia University ;UL – Université 

Laval ;Städelschule – Staatliche Hochschule für Bildende Künste Städelschule 

;HU – Hasselt University;Universidad del Atlántico - Universidad del Atlántico 

;UNIVPM – Università Politecnica delle Marche;Tenri University – Tenri 

University  

META 11 
Elevar em taxa anual média ≥ 5% a implantação de mobilidade acadêmica 

discente internacional 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Número de estudantes em mobilidade internacional 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Das ações de cooperação internacional merecem destaque as seguintes entradas 

de alunos estrangeiros na UFPR. O fluxo de mobilidade acadêmica foi de 89 

alunos pelo Programa Mobilidade UFPR e 345 pelo Programa Ciências sem 

Fronteiras. O ingresso de alunos estrangeiros considerando todos os programas 

foi de 215 alunos.  

META 12 
Elevar em taxa anual média ≥ 5% a implantação de projetos de intercâmbio 

docente internacional 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Número de projetos envolvendo docentes em intercâmbio internacional 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Houve aumento de aproximadamente 5% na participação de docentes em projetos 

de intercâmbio internacional. 

META 13 Redigir e implantar Resolução sobre Política Ambiental na UFPR 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Resolução aprovada e vigente 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

A Divisão de Gestão Ambiental está propondo atividades internas para 

construção da Política Ambiental com a participação da Comunidade Acadêmica.  

Iniciativas que contribuem com a redução de emissão de poluentes foram 

realizadas e apoiadas pela UFPR, destacando-se a continuidade do Projeto 

Ciclovida a Carona Solidária. A realização do 7º. Simpósio Internacional sobre 

gerenciamento de resíduos em Universidades, possibilitou o debate nos diferentes 

segmentos do gerenciamento de resíduos na UFPR e em IES.  
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META 14 
Implantar em taxa 25% a.a. novos depósitos de resíduos em todos os Campi 

da UFPR, incluindo Pontal do Sul, Matinhos e Palotina 

Tempo 2012-2015 

Indicadores de execução 
Taxa de implantação e operacionalização de depósitos, relativ. à necessidade das 

Unidades. 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Foram organizados nos depósitos já existentes: construção de base de cimento 

nos Campi Politécnico e Botânico; aquisição de containers para toda a 

Universidade, inclusive Pontal do Sul, Matinhos, Palotina e Fazenda Canguiri. 

Foi implantada a sistemática de limpeza diária e controle de vetores. 

META 15 

Todos os Setores Acadêmicos, Campi e demais Unidades, inclusive 

administrativas, contarem com treinamento regular sobre manejo, 

separação, armazenamento e destinação de resíduos. 

Tempo Até 2014 

Indicadores de execução % de Unidades contando com treinamento regular 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

A Divisão de Gestão Ambiental/SUINFRA, desenvolveu o Programa de 

Gerenciamento e Monitoramento de Resíduos com o objetivo de coordenar as 

atividades e prover os serviços nas questões relacionadas ao meio ambiente, 

quanto ao armazenamento, coleta e destino de resíduos e, quanto ao controle de 

pragas e animais peçonhentos. A meta foi atingida, o programa atuou na defesa 

do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável e consolidou o “programa 

qualidade de vida”, voltado para toda a comunidade universitária. A DGA 

também desenvolveu ações voltadas para a Logística Sustentável da UFPR. 

META 16 
Considerar em todos os novos projetos de Pesquisa e planos de trabalho em 

pesquisa ou extensão as implicações ambientais da atividade 

Tempo 2013-2016 

Indicadores de execução % de projetos e planos apreciados quanto ao quesito 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Gradativamente se está conscientizando, por meio de seminários, a comunidade 

acadêmica da necessidade de apresentar as implicações ambientais em projetos 

de pesquisa e em planos de trabalhos acadêmicos.  

META 17 
Realizar ações regulares de cidadania com chamamento à participação do 

coletivo de estudantes e servidores 

Tempo 2013-2016 

Indicadores de execução Número de ações realizadas em Curitiba, Palotina, Matinhos e Pontal do Paraná 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Interação entre discentes e servidores proporcionada pelo desenvolvimento de 

projetos e ações que promoveram a interação e participação dos discentes em 

atividades culturais, científicas, artísticas, esportivas e sociais, como os jogos 

universitários e o festival de Inverno de Antonina. 

META 18 
Recuperar e revitalizar a estrutura predial do Hospital e Maternidade 

Victor Ferreira do Amaral 

Tempo 2012 

Indicadores de execução Reforma e revitalização concluídas 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 
A Meta foi atingida em 2014 

META 19 Criar Comitês Setoriais de Ensino 

Tempo 2013 

Indicadores de execução Comitês criados 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

A proposta de criação de Comitês Setoriais de Ensino foi encaminhada ao CEPE 

e encontra-se sob análise de comissão especificamente constituída. 
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META 20 
Estimular reformulações curriculares para adequar horários de 

permanência do estudante às suas necessidades. 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução 
Porcentagem de Coordenações de Curso Graduação e Pós-Graduação que 

apreciaram a matéria 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015, as fontes que aprovaram financiamento para projetos de pesquisas 

foram: Ministério de Educação-MEC; Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES; Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovação – MCT; FINEP- Financiadora de estudos e projetos; Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq; Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Governo do Estado do Paraná – 

SETI; Fundação Araucária de fomento à pesquisa paranaense – Fundação 

Araucária; Fundação da Universidade Federal do Paraná – FUNPAR. 

META 21 Consolidar o Programa de Nivelamento – Capacitação Acadêmica 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Programa consolidado e em boas condições operacionais 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

O Programa está consolidado com ações da Coordenação de Políticas de 

Acompanhamento Acadêmico da PROGRAD.  A referida coordenação gerencia 

o Sistema de Acompanhamento Acadêmico e Tutoria (SAT) que desenvolve a 

aplicação de processos de acompanhamento do fluxo escolar e planejamento 

pedagógico e implementa programas de tutoria e apoio à aprendizagem para 

nivelamento e capacitação acadêmica. O SAT atua diretamente com as 

coordenações de cursos. 

META 22 Ampliar em ≥ 10% a.a. e os ambientes de apoio pedagógico 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução 
% de aumento, relativamente a 2011, de laboratórios de informática, bibliotecas, 

salas de estudos, laboratórios EaD 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Os Editais do Fundo de Desenvolvimento Acadêmico FDA da Pró-Reitoria de 

Planejamento, Orçamento e Finanças investiram R$ 463.044,31 em 74 projetos 

de Cursos de Graduação, priorizando ações para adequação e ampliação de 

ambientes de apoio pedagógico. 

META 23 
Disponibilizar aparelhos de mídia interativa em todas as salas de aula (50% 

a.a.) 

Tempo 2012 e 2013 

Indicadores de execução Aparelhos disponibilizados para todas as atividades didáticas 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

As salas de aula foram equipadas com aparelhos de mídia interativa em 

aproximadamente 50% possibilitando a melhoria da qualidade dos cursos de 

bacharelado, licenciatura e tecnólogos.  

META 24 
Realização de Seminários anuais visando à consolidação da Residência 

Multiprofissional na UFPR 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Seminários realizados 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015 realizou-se o 5º Seminário da Residência Multiprofissional. Público-

alvo: profissionais, residentes e estudantes da Área da Saúde. 
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META 25 
Elevar em taxa anual média mínima de 5% o valor financeiro total captado 

para Pesquisa 

Tempo 2013-2016 

Indicadores de execução 
Valor captado em chamadas de apoio institucional à Pesquisa, relativamente a 

2011 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Houve a criação de um comitê científico para avaliar e definir as demandas 

institucionais de investimentos em infraestrutura de pesquisa. Desta forma 

anualmente os projetos institucionais cada vez mais se adequam às respectivas 

ofertas tendo como consequência direta a ampliação do percentual de recursos 

aprovados para a Universidade. A UFPR a cada ano está elevando a taxa anual 

média mínima de 5% do valor financeiro captado para a pesquisa 

META 26 
Implantar sistema informatizado para inscrição aos editais PRPPG de 

fomento à pesquisa 

Tempo Até 2013 

Indicadores de execução Sistema implantado e operacional 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Foi implantado em 2014 o SIGA – Sistema de Gestão Acadêmica. De acordo com 

a unidade responsável, encontra-se em funcionamento o sistema para Iniciação 

Científica. Cadastramento de editais e chamadas com inscrição online, 

1-Processamento de dados de identificação e documentação alimentadas pelos 

interessados durante o processo de inscrição, 2-Divulgação de comunicações e 

resultados de forma personalizada para os inscritos, 3-Emissão de documentos 

personalizados para os inscritos, 4-Divulgação de comunicação e resultados para 

os integrantes das comissões de avaliação, 5-Emissão de documentos 

personalizados para os integrantes das comissões de avaliação. Meta alcançada 

em 2014 

META 27 
Enriquecer a análise das demandas de Pesquisa mediante adoção, em todos 

os Editais PRPPG, de consultores ad hoc externos à UFPR 

Tempo Até 2014 

Indicadores de execução 
% de participação de consultores externos em Editais PRPPG de fomento à 

Pesquisa 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2014, foram 700 participantes externos para 20 editais apresentados. Meta 

atingida em 2014. Em 2015, a PRPPG deu continuidade à adoção de consultores 

ad hoc externos à UFPR, para a análise das demandas de Pesquisas, em todos os 

Editais.  

META 28 
Implantar avaliação pela comunidade UFPR dos resultados obtidos com a 

Política e os Editais de fomento à Pesquisa 

Tempo Até 2013 

Indicadores de execução Avaliação implantada e resultados divulgados 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 
Meta ainda em processo de implementação. 

META 29 
Ampliar, em taxa anual média ≥ 5%, o número de novas fontes de 

financiamento para projetos de pesquisa na UFPR 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Número de novas fontes que aprovaram financiamento para projetos de Pesquisa 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015, as fontes que aprovaram financiamento para projetos de pesquisas 

foram: Capes, CNPQ, Fundação Araucária, Fundo de Desenvolvimento 

Acadêmico / UFPR – FDA; Orçamento da União. 
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META 30 
Criar serviço de atendimento regular aos Líderes de Grupos de Pesquisa 

para auxílio na atualização de dados e certificação institucional 

Tempo 2013 

Indicadores de execução Serviço implantado e operacional 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Houve aumento qualitativo dos Grupos de Pesquisas certificados pela UFPR. A 

meta foi consolidada em 2013, pois, no período anterior (janeiro a outubro de 

2012), o trabalho foi concentrado na consolidação dos grupos já existentes como 

apoio da coordenação de pesquisa da PRPPG. 

META 31 Implantar o Centro de Eventos da UFPR 

Tempo Até 2014 

Indicadores de execução Centro de Eventos operacional 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

O Centro de Eventos, do Setor de Educação Profissional e Tecnológica, 4325 

metros quadrados, está em plena atividade. Meta atingida. 

META 32 
Elevar em taxa anual média ≥ 10% o número de projetos ou programas de 

Extensão registrados na PROEC 

Tempo 2013-2016 

Indicadores de execução Número de atividades registradas na PROEC 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015, nos Programas de Extensão estiveram envolvidos 148 docentes, 75 

técnicos, 281 bolsistas, 334 voluntários, 22 pós-graduandos e 207 colaboradores 

externos. 

Nos Projetos de Extensão, em 2015, envolveram-se 579 docentes, 133 técnicos, 

513 bolsistas, 905 voluntários, 57 pós-graduandos e 314 colaboradores externos. 

Nos Cursos de Extensão Universitária, em 2015, foram emitidos 10.881 

certificados, com 529 ministrantes nos cursos e ofertadas 17.468 vagas. 

Em 2015, a meta foi atingida. 

META 33 Aperfeiçoar critérios de avaliação para Programas e Projetos de Extensão 

Tempo Até 2013 

Indicadores de execução 
Aprovação do novo conjunto de critérios e integração destes aos instrumentos e 

editais da PROEC 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Meta alcançada em 2012. O Comitê Assessor de Extensão e a Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura discutiram o tema, aperfeiçoando os critérios vigentes. Em 

consequência, fichas de avaliação e editais, com novos critérios de avaliação e 

maior visibilidade, estão disponibilizados no site da PROEC. 

META 34 
Elevar em taxa média anual ≥10% o número de servidores docentes e 

técnico-administrativos atuando em projetos ou Programas de Extensão 

Tempo 2013-2016 

Indicadores de execução 
Número de servidores docentes e técnico-administrativos registrados na PROEC, 

relativo a 2011 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2012 o Comitê Assessor de Extensão discutiu elementos para valorização da 

Extensão como critério a ser utilizado na repartição de vagas docentes entre as 

Unidades Acadêmicas. Conselhos Superiores aprovaram Resoluções: que 

implanta o Programa Docente Sênior Extensão; que autoriza servidores técnico-

administrativos a compartilharem coordenação de atividades de Extensão. 

Em 2013 a Resolução foi implantada pela PROEC. E em 2014 foi desenvolvido 

o Programa. Em 2015, deu-se continuidade ao Programa. 
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META 35 
Elevar a pontuação em Atividades de Extensão nos concursos e processos 

seletivos de candidatos à docência na UFPR 

Tempo 2013 

Indicadores de execução Resolução vigente com pontuação superior à de 2011 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 
Meta   ainda não atingida. 

META 36 
Na Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão elevar em 10% a.a. a 

integração com os Campi fora de sede. 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução 
SIEPE anual; % de participação de alunos e servidores dos Campi fora de sede, 

relativamente a 2011 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2012,2013 e 2014 a SIEPE manteve eventos separados em Palotina e 

Curitiba. Não obstante, houve integração presencial, pois ambos os eventos 

receberam participantes de Palotina e Curitiba. Trabalhos e oficinas, palestras e 

mesas-redondas. 

 Em 2015, a SIEPE congregou a 23ª.edição do Evento de Iniciação Científica 

(EVINCI), o 8º. Evento de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação (EINTI), o 14º. Encontro das Atividades Formativas (ENAF), o 15º. 

Encontro de Extensão e Cultura (ENEC). Face à multidisciplinaridade desses 

eventos constata-se um grande conjunto de temas relevantes, além da intensa 

participação de estudantes da graduação e pós-graduação, refletida no elevado 

número de projetos desenvolvidos e apresentados pelos alunos da UFPR.A SIEPE 

foi realizada em Curitiba (congregando os discentes e docentes do Setor Litoral e 

do Campus de Jandaia do Sul) e Palotina. Foram apresentados 2.489 trabalhos 

durante a 7ª. SIEPE: 1116 no EVINCI/Curitiba e 95 no EVINCI/Palotina; 74 no 

EINTI/Curitiba e 06 no ENTI/Palotina e mais 416 no ENAF e 233 no ENEC. 

META 37 Integrar a PROEC às discussões sobre reformulação curricular dos Cursos 

de Graduação e Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 

Tempo A partir de 2012 

Indicadores de execução Representantes PROEC em Comissões de reformulação curricular  

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

A partir do PNE instituído pela Lei 13.005 de 25/06/2014 a extensão passa a 

integrar o currículo dos cursos de graduação. A UFPR, em 2015, instituiu 

Comissão com integrantes da PROGRAD, PROEC, CEPE e Fórum dos 

Coordenadores de Graduação para apresentar propostas às reformulações 

curriculares que deverão ser elaboradas para incorporação da extensão no Projeto 

pedagógico dos cursos. 

META 38 
Utilizar a Revista Extensão em Foco também na veiculação de trabalhos que 

difundam experiências de integração Ensino e Pesquisa com Extensão 

Tempo A partir de 2012 

Indicadores de execução Revista publicada com duas edições/ano e contendo trabalhos de integração 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

A Revista está integrada ao Sistema Eletrônico de Revistas - SER da UFPR. Em 

2014 foram revisados os critérios de avaliação dos trabalhos o que dificultou a 

publicação da segunda edição da revista. Foi publicado o número 10 da Revista. 

Em 2015, a Revista não foi publicada, não cumprindo a meta estabelecida. 
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META 39 Ampliar as áreas de conhecimento objeto de publicações da Editora 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Número de áreas do conhecimento das publicações, relativamente a 2011 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015, a Editora da UFPR, continuou a ampliação do número de publicações 

por área, tomando-se como base a tabela de Áreas da CAPES. O incremento das 

edições de livros, a realização da Feira do Livro, a participação na Feira de 

Profissões em Curitiba e na Feira de Profissões do Setor Litoral, a participação 

em múltiplos eventos e a adoção da divulgação  dos lançamentos via e-mail tem 

ampliado o conhecimento da  comunidade interna e externa sobre as atividades 

da Editora UFPR e sua produção bibliográfica, ajudando a ampliar o escopo 

extensivo da UFPR.   

META 40 Implantar Catálogos do MAE (acervo) e Boletim do MAE (artigos) 

Tempo 2013 

Indicadores de execução Publicações MAE implantadas 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

No exercício de 2015, realizou-se a publicação dos Catálogos. Outras importantes 

publicações foram editoradas, com ISBN. Meta atingida. 

META 41 Desenvolver produção editorial em mídia digital 

Tempo 2013-2016 

Indicadores de execução Número de e-books publicados, com crescimento interanual 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015, o SiBi desenvolveu programa de Manutenção do Repositório Digital 

Institucional da UFPR, com a Submissão, nas Bibliotecas Digitais, do conteúdo 

digital das teses e dissertações, trabalhos de especialização, imagem e som, 

trabalhos de graduação, periódicos UFPR, coleção Memória UFPR e outros 

materiais.  

O acervo da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFPR em 2015 é de: 

MONOGRAFIAS DE ESPECIALIZAÇÃO: Recebimento via depósito legal 

de 2.258 monografias de especialização digital em 2015, totalizando 4.003 títulos 

recebidos (aumento de 100% em relação a 2014, em que houve o recebimento via 

depósito legal de 1.745 monografias de especialização digital);  

Catalogação de 383 monografias de especialização em meio digital em 2015 no 

catálogo eletrônico do SiBi/UFPR, totalizando 1.302 títulos disponíveis 

(aumento de 41,6% em relação a 2014); 

Inclusão de 1.193 monografias de especialização em meio digital em 2015 no 

RDI/UFPR, totalizando 2.219 títulos disponíveis (aumento de 100% em relação 

aos anos anteriores, em que houve 1.026 inclusões de monografias de 

especialização no RDI/UFPR); 

Digitalização de 359 títulos de trabalhos de especialização em meio físico (acervo 

retrospectivo) em 2015. 

TESES E DISSERTAÇÕES: 

Recebimento via depósito legal de 1.688 títulos, sendo 1.043 títulos de 

dissertações e 645 títulos de teses, totalizando 22.500 títulos (aumento de 8% em 

relação a 2014); 

Catalogação de 1.074 títulos de dissertações e 508 títulos de teses em 2015 no 

catálogo eletrônico do SiBi/UFPR, totalizando 22.500 títulos disponíveis 

(aumento de 72% em relação a 2014, em que houve a catalogação de 1.491 títulos 

de dissertações e teses); 

Digitalização dede 298 teses e dissertações anteriores a 2004 em 2015 no 

RDI/UFPR, totalizando 2.339 títulos digitalizados (aumento de 14% em relação 

a 2014); Inclusão de 1.336 arquivos digitais (recebidos via depósito legal e 

digitalizados) de títulos de dissertações e teses em 2015 no RDI/UFPR, 

totalizando 14.217 títulos disponíveis (aumento de 100% em relação a 2014); 
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Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

LIVROS: 

Inclusão de 293 títulos de livros MUFPR em 2015 no catálogo eletrônico do 

SiBi/UFPR, totalizando 2.010 títulos disponíveis (aumento de 17% em relação a 

2014). 

PERIÓDICOS: 

Inclusão de 52 fascículos de periódicos físicos em 2015 no catálogo eletrônico do 

SiBi/UFPR, totalizando 2.970 fascículos disponíveis de 136 títulos (aumento de 

20% em relação a 2014); 

Digitalização de 29 documentos (artigos e elementos pré/pós textuais) de três 

fascículos de dois títulos de Periódico da UFPR da coleção retrospectiva em 2015, 

totalizando 2.181 documentos digitalizados de 111 fascículos de sete títulos de 

Periódico da UFPR.. 

META 42 
Elevar em taxa anual média ≥ 10% o investimento em Ações Artísticas e 

Culturais 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Investimento financeiro realizado, relativo a 2011 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

A Coordenação de Cultura da PROEC estabeleceu rede de parceiros da área de 

cultura e arte com o propósito de planejar e executar ações culturais e artísticas 

no âmbito da UFPR e do Estado do Paraná em consonância com as políticas 

públicas para Cultura propostas pelo MINC em associação com o MEC. Em 2014, 

foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- Articulação institucional com as demais Pró-Reitorias, para a viabilização de 

algumas ações relacionadas à execução do 25º. Festival de Inverno;  

- Articulação institucional com a Assessoria de Comunicação Social da UFPR e 

com a Unidade Gráfica/PROEC para a produção da arte e da gravação dos 

materiais gráficos e audiovisuais de divulgação do Festival de Inverno; 

- Articulação institucional com a Editora da UFPR e o MAE para a realização de 

atividades durante o Festival de Inverno (lançamento de livros e exposição); 

- Articulação institucional com o SESC-PR, IPHAN, SEEC e Fundação Cultural 

com o propósito de estabelecer Termos de Cooperação Técnica e a manutenção 

dos termos já vigentes; 

- Articulação com os Setores da UFPR, com o propósito de participar do edital 

“Mais Cultura nas Universidades” e também a elaboração de um Plano 

Institucional de Cultura (PIC); 

- Levantamento e apropriação das políticas nacionais, estaduais e municipais para 

a cultura, assim como, a participação nas Conferências Nacionais e Municipais 

de Cultura; 

- Representação no Conselho Estadual de Cultura – CONSEC/SEEC/PR; 

- Participação nas reuniões interinstitucionais para viabilizar o projeto “Corredor 

Cultural”; 

-TOM, caderno de ensaios, é um projeto de extensão, com o objetivo de 

aprofundar a reflexão sobre temas de arte e cultura; 

- Apresentações culturais dos Grupos Artísticos da UFPR, com o objetivo de 

garantir a circulação da pesquisa de repertório realizada pelos Grupos Artísticos 

da UFPR por meio de, pelo menos, duas temporadas oficiais durante o ano; 

- Mutirão – mais cultura na UFPR, com a finalidade de desenvolver ações de 

cultura e formação nos sete municípios do Litoral do Paraná. 
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META 43 
Elaborar um Plano Institucional de Cultura para a UFPR, aprovado pelo 

COUN 

Tempo 2013 

Indicadores de execução PIC aprovado e vigente 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

O Plano Institucional de Cultura foi aprovado pelo COUN e está iniciando pelo 

Programa Mutirão – mais cultura na UFPR, com o objetivo de promover e 

fomentar o debate e a construção de uma política institucional de cultura. 

META 44 
Elevar ≥ 10% a.a. o número de servidores técnico-administrativos atuando 

em Ações de Cultura 

Tempo 2013-2016 

Indicadores de execução 
Número de servidores técnico-administrativos atuando em Ações de Cultura, 

relativos. a 2011. 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Ações estão em curso, incluindo contratações ocorridas para a Coordenadoria de 

Cultura, o Museu de Arqueologia e Etnologia e a Editora.  

META 45 
Implantar Pontos de Cultura em todos os Campi Curitiba e fora de sede; 2 

a.a. 

Tempo 2012-2015 

Indicadores de execução Pontos de Cultura implantados 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Após reuniões internas da PROEC, a Meta foi excluída do PDI por não 

contemplar as diretrizes nacionais. 

META 46 
Consolidar os programas, produtos e serviços ofertados pelo SiBi às 

comunidades interna e externa 

Tempo 2012 

Indicadores de execução 
Programas consolidados e operacionais conforme preconizado no planejamento 

SiBi 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

O Programa de Melhoria de Serviços e Produtos com o objetivo de melhorar a 

qualidade dos serviços e produtos ofertados pelo Sistema de Bibliotecas, realizou 

avaliações periódicas dos acervos, produtos e serviços ofertados pelo SiBi/UFPR, 

visando à otimização da utilização dos recursos humanos, do espaço físico e do 

acervo para benefício dos servidores e usuários. Promoveu ações de integração 

do SiBi/UFPR com a comunidade universitária e também com a sociedade em 

geral, visando atender suas demandas. As principais atividades desenvolvidas em 

2015 foram:  

Publicação do Manual de Normalização de Documentos Científicos de 2015 de 

autoria do Sistema de Bibliotecas pela Editora da UFPR; 

Ampliação do Projeto de Empréstimo de Notebooks para alunos vinculados ao 

PROBEM em 11 bibliotecas: Ciência e Tecnologia (CT), Ciências Humanas 

(CH), Ciências Sociais Aplicadas (SA), Ciências da Saúde - Sede Botânico (SB), 

Educação Profissional e Tecnológica (ET), Biblioteca de Ciências Jurídicas (JU), 

Biblioteca de Ciências Agrárias (AG), Biblioteca da UFPR Litoral (LIT), 

Biblioteca do Centro de Estudos do Mar (CEM), Biblioteca do Campus de 

Palotina (PA) e Biblioteca do Campus Jandaia do Sul (JS); 

Manutenção das redes sociais de 14 bibliotecas do SiBi; 

Manutenção do Portal da Informação, atualmente com 119 páginas web; 

A Biblioteca de Ciências Florestais e da Madeira procedeu com a reclassificação 

e revisão do acervo de livros, para melhor atender à demanda dos usuários; 

A Biblioteca do Campus Jandaia do Sul publicou em sua página web no Portal da 

Informação vídeo apresentando as especialidades do acervo e serviços da 

biblioteca traduzidos em libra; e teve seu Projeto de Extensão “Conta que eu 

conto” premiado durante a SIEPE 2015; 
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Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

A Biblioteca de Ciências Biológicas finalizou a digitalização da Coleção 

Retrospectiva dos trabalhos de conclusão de curso do Curso de Ciências 

Biológicas e procedeu com a inclusão no Repositório Digital Institucional da 

UFPR; e finalizou a inclusão dos trabalhos de conclusão de curso de graduação, 

recebidos em arquivo ou CD-ROM, dos cursos de Ciências Biológicas e 

Biomedicina no Repositório Digital Institucional da UFPR; 

A Biblioteca de Ciências Jurídicas efetuou campanha de doação de livros infanto-

juvenis; e procedeu com a reorganização da disposição do acervo na biblioteca; 

A Biblioteca do Campus Palotina desenvolveu o “Jornal da Biblioteca de 

Palotina”;  

A Biblioteca de Ciências da Saúde / Sede Botânico desenvolveu relatórios de uso 

do acervo para conhecimento das coordenações dos cursos das áreas de Farmácia, 

Nutrição, Odontologia, Terapia Ocupacional e Enfermagem; 

A Biblioteca de Ciências Humanas divulgou o projeto de higienização das obras 

raras em mídia impressa/televisiva; com boletins informativos e reuniões com o 

comitê de usuários; desenvolveu matéria divulgada no boletim do setor CH sobre 

visita ao consulado da Polônia; agendamento de visita-técnica para o pesquisador 

e professor da Jan Malicki – Diretor da Biblioteca da Silésia (Biblioteka Slacka); 

A Biblioteca do Centro de Estudos do Mar executou o Projeto de Extensão Canal 

CEM que tem como objetivo principal a divulgação das ações e pesquisas 

desenvolvidas no CEM e os avanços das ciências do mar para um público que 

normalmente não tem acesso ou que não costuma acessar os relatórios e artigos 

científicos em que estes são regularmente publicados; 

A Biblioteca do Campus Rebouças finalizou o recebimento e instalação dos 

mobiliários e equipamentos e, está aguardando o posicionamento da Reitoria e da 

Direção do Campus Rebouças para colocar em funcionamento o espaço da 

biblioteca; 

Oito bibliotecas do SiBi efetuaram inventário do seu acervo bibliográfico: 

Biblioteca de Ciências Agrárias; Biblioteca de Ciências Humanas; Biblioteca de 

Ciências Jurídicas; Biblioteca de Ciências Biológicas; Biblioteca UFPR Litoral; 

Biblioteca do Campus Jandaia; Biblioteca do Centro de Estudos do Mar; e 

Biblioteca da Unidade Mirassol; 

Houve a aquisição de 539 caixas para periódicos (R$ 8.726,41) e 18 carrinhos de 

bibliotecas (R$ 12.600,00). 

META 47 Adequar a infraestrutura predial (CF, PA, SD, ET, Rebouças e LIT) das 

Bibliotecas à recente expansão havida na UFPR, bem como à futura 

ampliação 

Tempo 2014-2016 

Indicadores de execução Obras concluídas, instalações operacionais 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

O SiBi/UFPR em 2015 teve em sua estrutura organizacional 19 bibliotecas e 02 

Coleções Especiais, sendo em Curitiba: Biblioteca de Ciências Agrárias (AG), 

Biblioteca Central (BC), Biblioteca de Ciências Biológicas (BL), Biblioteca do 

Campus Cabral (CA), Coleção Artes e Música (AM - subordinada a CA), 

Biblioteca de Ciências Florestais e da Madeira (CF), Biblioteca de Ciências 

Humanas (CH), Biblioteca de Ciência e Tecnologia (CT), Biblioteca de Educação 

Física (EF), Biblioteca de Educação Profissional e Tecnológica (ET), Biblioteca 

de Ciências Jurídicas (JU), Biblioteca do Campus Rebouças (RB), Biblioteca de 

Ciências Sociais Aplicadas (SA), Biblioteca de Ciências da Saúde - Sede 

Botânico (SB), Biblioteca de Ciências da Saúde (SD); em Pontal do Paraná: 

Biblioteca do Centro de Estudos do Mar (CEM) e Biblioteca da Unidade Mirassol 

(MIR); em Matinhos: Biblioteca da UFPR Litoral (LIT) e Coleção Especial de 

Artes (CEA - subordinada a LIT); em Palotina: Biblioteca do Campus de Palotina 

(PA); e em Jandaia do Sul: Biblioteca do Campus Jandaia do Sul (JS) . 
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Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

A Biblioteca do Campus Rebouças (RB) continua aguardando posicionamento da 

Reitoria e da Direção do Campus Rebouças para colocar em funcionamento o 

espaço da biblioteca. Atualmente os serviços e os servidores estão atuando na 

Biblioteca de Ciências Humanas (CH). 

A Biblioteca de Ciências Florestais e da Madeira (CF) continua aguardando o 

andamento dos procedimentos do projeto do novo espaço da biblioteca definido 

em 2014.  

Foi inaugurada em 12 de março de 2015 a Coleção Artes e Música (AM), no 

campus Batel, sob a subordinação da Biblioteca Campus Cabral (CA). 

O SiBi/UFPR teve os seguintes gastos no ano de 2015: 

Consumo/Mobiliário/Equipamento (R$ 14.986,88), Serviços (41.946,14), 

Manutenção Scanner Zeutschel (R$ 30.577,92), Programa Bolsa-SiBi (R$ 

676.940,00). 

META 48 Aumentar o nível de segurança do acervo bibliográfico e patrimônio 

Tempo 2013 (50%) 2014 (100%) 

Indicadores de execução Equipamentos de segurança instalados e operacionais 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015, foi instalado o Sistema Anti-Furto na biblioteca LIT; repasse do 

Sistema Anti-Furto da biblioteca RB, que ainda não foi inaugurada, para a 

biblioteca CA. O Programa atingiu a meta do PDI: aumentar o nível de segurança 

do acervo bibliográfico e patrimônio. 

META 49 

Ampliar > 2% a.a. o acervo bibliográfico por meio de compra, doação e 

permuta; ampliar > 5% a.a. o conteúdo das Bibliotecas Digitais; consolidar 

Coleção Memória e sistemas informatizados para o gerenciamento do 

acervo, produtos e serviços  

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução 

% de incremento, relativamente a 2011, em acervo incorporado e em publicações 

digitalizadas da Coleção Memória UFPR anterior a 2004; sistema de 

gerenciamento anual 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

O SiBi, continuou em 2015, desenvolvendo o Programa de Atualização e 

Manutenção do Acervo com a finalidade de promover ações que garantam a 

manutenção e atualização do acervo informacional das bibliotecas, zelando por 

sua atualização e divulgação. 

O software de gerenciamento de acervo utilizado pelas 19 bibliotecas do 

SiBi/UFPR e pelas duas Coleções de Acervos Especiais foi mantido. O valor 

pago, de acordo com o contrato estabelecido é de R$ 40.239,54.  

Em 2015 foram adquiridos 2.011 exemplares de materiais bibliográficos por meio 

de compra e 9.640 exemplares de materiais bibliográficos por meio de doação, 

totalizando 11.651 exemplares de materiais bibliográficos (aumento de 46% em 

relação a 2014) também foram adquiridos seis títulos de periódicos e quatro 

fontes bibliográficas por meio de compra, e 2.109 títulos de periódicos por meio 

de doação/permuta, totalizando 2.119 títulos. O acervo de fascículos de 14.562 

títulos períodos em 2015, incluídos no catálogo eletrônico do SiBi/UFPR foi de 

8.120 (aumento de 63% em relação a 2014), totalizando 635.361 fascículos 

disponíveis. 

O acervo de livros, dissertações, monografias de especialização, monografias de 

graduação, teses e trabalhos acadêmicos e outros materiais, exceto periódicos, em 

2015, foi de 654.600 exemplares, incorporação de 12.563 (aumento de 40% em 

relação a 2014). O acervo da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFPR 

em 2015 foi de 14.217 títulos, inclusão de 1.336 arquivos digitais no RDI/UFPR 

(aumento de 100% em relação a 2014). Desde total 1.038 títulos foram 

disponibilizados provenientes do depósito legal da produção científica dos 

Programas de Pós-Graduação da UFPR e 298 títulos foram disponibilizados 

provenientes do Projeto de Digitalização das Teses e Dissertações anteriores a 

2004.  
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Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

O acervo da Biblioteca Digital de Imagem e Som da UFPR (UFPR TV, Rede IFES 

e Imagens) em 2015 foi de 1.293 itens disponíveis, inclusão de 144 itens (aumento 

de 100% em relação a 2014). O acervo da Biblioteca Digital de Periódicos da 

UFPR em 2015 foi recontado e seu total é de 22.330 arquivos digitais distribuídos 

em 1.379 fascículos de 59 títulos de periódicos eletrônicos editados pela UFPR.O 

acervo da Biblioteca Digital de Trabalhos de Especialização da UFPR em 2015 foi 

de 2.219 títulos digitais disponíveis, inclusão de 1.300 arquivos digitais (aumento 

de 100% em relação a 2014). 

O acervo da Biblioteca Digital de Trabalhos de Graduação da UFPR em 2015 foi 

de 2.766 títulos digitais disponíveis, inclusão de 706 arquivos digitais (aumento de 

100% em relação a 2014). O acervo das outras coleções do Repositório Digital da 

UFPR (Comissão da Verdade UFPR, Eventos UFPR, Imagem & Som, Livros, 

Relatórios UFPR e Programa REA/PEA) em 2015 foi de 1.293 arquivos digitais 

disponíveis. Houve o pagamento da licença do Digital Object Identifier System 

(DOI) à CrossRef no valor R$ 14.784,55, sendo que foram atribuídos 198 DOI aos 

títulos dos periódicos editados pela UFPR que estão armazenados na Biblioteca 

Digital de Periódicos (BDP-UFPR). 

O acervo geral do SiBi em 2015 compõe-se de:  número de livros em papel: 

610.549; número de livros em meio digital: 11.443; número de títulos em papel: 

373.717; número de títulos em meio digital: 11.443; número de títulos de 

periódicos em papel: 14.562; número de consultas de livros: 73.287. 

META 50 Criar o Laboratório de Conservação Preventiva de Documentos 

Tempo 2014 

Indicadores de execução Laboratório criado e operacional 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

O Programa de Conservação e Preservação do Acervo, objetiva garantir a 

conservação e preservação do acervo informacional das bibliotecas, zelando por 

sua segurança, conservação e preservação, incluindo as obras raras e especiais. Foi 

desenvolvido pelo Departamento de Bibliotecas e Documentação (DBD), pela 

Coordenação da Coleção Memória UFPR (MUFPR) e pela Comissão Permanente 

de Conservação Preventiva e Restauração e Digitalização um projeto com espaços 

necessários para alocar o Laboratório de Conservação e Preservação de acervos, a 

Coleção MUFPR e o Laboratório de Digitalização do SiBi/UFPR. As atividades 

realizadas ao longo do ano foram: Recuperação de 1.626 volumes do acervo 

circulante através da reencadernarão de itens pela pelas bibliotecas do SiBi/UFPR; 

participação da coordenadora da Coordenadora da Comissão Permanente de 

Conservação Preventiva e Restauração e Digitalização no “Ciclo de Palestras 

sobre Obras Raras na Biblioteca Nacional” e no “Curso Biblioteconomia e 

avaliação de Obras Raras”; Criação da “Divisão de Obras Raras da Biblioteca de 

Ciências Humanas”.  

META 51 

Aumentar ≥5 % ao ano o número de estudantes – Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico, Graduação, Pós-graduação – atuando em ações ligadas ao 

compromisso social da UFPR 

Tempo 2013-2016 

Indicadores de execução Número de alunos registrados nas atividades, relativ. a 2011 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015, foi criada a Coordenadoria de Políticas Sociais (CPS) com o 

objetivo de articular, coordenar e apoiar ações institucionais de extensão que 

tenham sua origem em demandas sociais e estejam em consonância aos objetivos 

institucionais da UFPR 

As ações desenvolvidas pela CPS em 2015 foram: 

Realização de quatro oficinas durante o ciclo de eventos com referência ao Dia 

Nacional da Consciência Negra. As apresentações do "Coral Xavier" tiveram por 

objetivo contribuir para a inclusão social dos afrodescendentes e afro-brasileiros, 

valorizando o ritmo e a cultura. A oficina "Brinquedos e Brincadeiras de origem 

africana”.  
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Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Também foi realizado o II Encontro entre os alunos da UFPR e a Universidad 

Nacional de Asunción e Universidade Nacional de Canindeyú com a visita de 65 

membros da Universidade Nacional de Asunción e Universidade Nacional de 

Canindeyú do Paraguay realizando atividade no setor de Ciências Sociais 

Aplicadas com a participação da ITCP apresentando o Programa e os projetos 

atuais. As palestras sobre: Residuos Sólidos: a visão do movimento nacional dos 

catadores; A dimensão ecológica na análise da economia; Sustentabilidade: 

impossibilidades, conscientização e educação  

Foram realizados os Encontros com o Centro de Valorização da Vida I, II, III e IV 

para tratar de temas relacionados ao enfrentamento às violências no âmbito da 

UFPR.  Foi constituído um Fórum Permanente de Discussões sobre violências na 

UFPR cujos produtos contribuíram para o desenvolvimento da Plataforma Conte 

Conosco, ferramenta de denúncia de qualquer tipo de violência sofrida por 

estudantes, professores e técnicos da UFPR. Como parte do processo de discussão 

sobre os temas do sofrimento e violências, foi promovido o espetáculo seguido de 

roda de conversas Hilda e Freud; a mesa redonda sobre arte-afrobrasileira ; a mesa 

redonda Cidades, Utopias e Políticas que tratou a respeito das formas de 

apropriação da cidade por grupo e coletivos culturais, movimentos sociais e a 

sociedade em geral; a mesa redonda Caminhos e Lugares da Memória - 

perspectivas sobre museus, patrimônio e direito à cidade que discutiu as relações 

entre memória e as formas de apropriação dos bairros pelos seus moradores. A 

mesa foi uma parceria com o Projeto Nossa Vila que trata das questões 

relacionadas ao patrimônio e a memória na Vila das Torres e no bairro do CIC. 

Todas as atividades desenvolvidas pela CPS contaram com a participação de 

discentes e docentes da UFPR. 

META 52 
Propiciar aos estudantes opção pelo nome social nos processos de controle 

acadêmico 

Tempo 2012 

Indicadores de execução Uso de nome social facultado 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 
Meta cumprida em 2013 

META 53 Reavaliar o sistema de cotas e os valores % envolvidos na legislação 

Tempo 2014 

Indicadores de execução Reavaliação efetuada 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Mudanças nas regras de acesso por cotas foram implantadas já em 2012 por diretriz 

federal. Meta cumprida. 

META 54 Realizar Seminário de Avaliação sobre a mudança de perfil do aluno 

associada às novas políticas de acesso à Graduação e permanência; dar 

publicidade de seus resultados e encaminhamentos. 

Tempo 2013 

Indicadores de execução Seminário realizado e resultados e encaminhamentos publicizados. Meta cumprida 

em 2014 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

As normas de controle e registro de atividades acadêmicas dos cursos de graduação 

estão sendo avaliadas visando a implementação, instituição e organização 

acadêmica em atendimento ao estabelecido no Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI 2012-2016 e no Projeto Pedagógico Institucional.  

Em 2014, a Resolução 92/13 CEPE que trata do Ajuste e da Reformulação 

Curricular, da Equivalência e do Aproveitamento de Conhecimento, foi aprovada 

e, em fevereiro de 2014, publicou-se a Instrução Normativa Nº 01/14 - 

PROGRAD. Foram revisados os formulários relacionados ao tema. Também 

foram revisados os capítulos e seções que tratam do processo de matrícula da 

Resolução que aprova as normas básicas de controle e registro da atividade 

acadêmica (37/97 CEPE). Essa revisão, em 2015, foi submetida à apreciação do 

Fórum de Coordenadores de Graduação.  
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Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Ainda, dentre as resoluções revisadas cita-se a 40/09 CEPE que submetida ao 

CEPE resultou na Resolução 30/14 CEPE que normatiza o Programa de Educação 

Tutorial - PET/SESu/MEC na Universidade Federal do Paraná. 

Durante o período, foram analisados e revisados editais, normatizações de 

programas e regimentos (p.ex. Programa de Educação Tutorial - PET). 

Meta cumprida.  

META 55 Ampliar em taxa média ≥ 5% a.a. o número de bolsas Permanência, Auxílio-

Refeição e Auxílio-moradia concedidas 

Tempo 2013-2016 

Indicadores de execução Número de bolsas concedidas, relativamente a 2011 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 
Em 2015 pelo Programa de Benefícios Econômicos para a Manutenção de 

Estudantes com Vulnerabilidade Socioeconômica – PROBEM, foram 

contemplados 1.342 estudantes com auxílio moradia; 2.399 com auxílio refeição; 

3.520 com auxílio permanência; 45 com auxílio creche, 13 em mobilidade 

acadêmica, com um total de 7.319 estudantes. Meta atingida para 2015.  

 

META 56 
Ampliar em ≥ 50% a equipe e o espaço físico do serviço multiprofissional de 

apoio psicossocial aos estudantes 

Tempo Até 2013 

Indicadores de execução Equipe e espaço físico ampliados 

Resultados 2015 justificativas e 

impactos 

Em 2015 houve continuidade das adequações dos espaços físicos do serviço 

multiprofissional de apoio psicossocial aos estudantes. 

META 57 
Promover revisão da Resolução 31/09 COPLAD para atualizá-la com base na 

realidade do PROBEM 

Tempo 2012 

Indicadores de execução Resolução atualizada 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 
A revisão da Resolução 31/09 foi realizada e está no COPLAD para aprovação. 

META 58 Implantar o Programa de Apoio à Aquisição de Material Didático 

Tempo 2013 

Indicadores de execução Programa operacional 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Meta ainda não atingida. Estudos para a implantação da Meta estão sendo 

realizados pela PROGRAD; PRPPG e PROEC. 

META 59 Reduzir a taxa média de evasão discente em ≥50%. 

Tempo Até 2015 

Indicadores de execução Taxa anual de evasão discente, relativa a 2009 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 
Estudos de evasão estão sendo realizados pela PROGRAD pela Coordenação de 

Políticas de Acompanhamento Acadêmico e Tutoria. Foi criado o Sistema de 

Acompanhamento Acadêmico e Tutoria para desenvolver a aplicação de processos 

de acompanhamento do fluxo escolar e planejamento pedagógico e implementar 

programas de tutoria e apoio à aprendizagem. O SAT atua diretamente com as 

coordenações com o objetivo de identificar antecipadamente os limites de 

utilização do tempo máximo de conclusão do curso, para então intervir 

proativamente em seu protagonismo como principais articuladores do Projeto 

Pedagógico do Curso, agindo nas diversas causas que levam o aluno à dilatação 

do prazo de conclusão, diminuindo assim a retenção e elevando os padrões de 

desempenho na graduação. 

  



67 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Continuação 

META 60 Promover em todos os Cursos de Graduação e Pós-Graduação que operam em 

período integral avaliação sobre a possibilidade de operar em turno único 

Tempo Até 2013 

Indicadores de execução Autoavaliação concluída 

Resultados 2015, justificativas 

e impactos 

A PROGRAD pela Coordenação de Políticas de Ensino de Graduação vem 

realizando, a revisão dos currículos e o estabelecimento de parâmetros normativos e 

pedagógicos para sua elaboração/reformulação e trabalhando com os Coordenadores 

de Curso de Graduação e seu Fórum representativo, reforçando o papel do 

Coordenador como articulador pedagógico do curso. 

META 61 Implantar sistema de acompanhamento dos egressos 

Tempo 2013 

Indicadores de execução Sistema implantado e operacional 

Resultados 2015, justificativas 

e impactos 

Estudos para a implantação do sistema de acompanhamento dos egressos estão em 

andamento na PROGRAD. 

META 62 Elaborar uma Política de Qualificação Docente 

Tempo Até 2013 

Indicadores de execução Política de Qualificação Docente redigida e apresentada aos Conselhos Superiores 

Resultados 2015, justificativas 

e impactos 

A Coordenação de Políticas de Formação de Professores, da Pró-Reitoria de 

Graduação e Educação Profissional, ofertou, em 2015, aos docentes da UFPR curso 

de Metodologia do Ensino Superior, Modalidade a Distância, carga 90 horas. O 

curso é ministrado ao longo do ano. 

META 63 
Informatizar o sistema de solicitação de progressão e simplificar a 

documentação a ser juntada pelo solicitante 

Tempo 2015 

Indicadores de execução Sistema operacional, com documentação simplificada em relação a 2010 

Resultados 2015, justificativas 

e impactos 

Em 2015 ações foram realizadas pela Comissão Permanente de Pessoal Docente, 

inclusive visando ao atendimento ao disposto na lei 12772/12. 

META 64 Consolidar a unidade do SIASS 

Tempo Até 2014 

Indicadores de execução Unidade física operacional 

Resultados 2015, justificativas 

e impactos 

A Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor da PROGEPE, 

desenvolve e implementa políticas e diretrizes de prevenção e promoção à saúde 

ocupacional, saúde suplementar, segurança do trabalho, assistência biopsicossocial, 

benefícios diretos e indiretos que tenham como foco a otimização do processo de 

integração social no trabalho e o equilíbrio entre os objetivos individuais e da 

instituição. Mantém parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG), através de sua Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP) da 

implantação de uma unidade do Subsistema Integrado de Assistência à Saúde do 

Servidor (SIASS) convênio UFPR/UTFPR/IFPR, Implementando as ações 

previstas. Em 2015, a unidade do Subsistema Integrado de Assistência à Saúde do 

Servidor (SIASS), recebeu funcionários e equipamentos para consolidar a sua 

atuação e desenvolver ações de atenção à saúde do servidor, com o intuito de 

prevenir os agravos e promover a saúde do servidor. Meta cumprida. 

META 65 Consolidar o Programa Institucional de Promoção da Saúde do Servidor (PRO 

SAÚDE) 

Tempo 2012 

Indicadores de execução Manutenção dos exames periódicos e implantação 

Resultados 2015, justificativas 

e impactos 

Exames periódicos mantidos e incentivados. 

  



68 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Continuação 

META 66 
Implantar subsídios para exames médicos realizados nos municípios dos 

Campi fora de sede 

Tempo Até 2013 

Indicadores de execução Subsídios vigentes 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

A implantação da ação ainda não foi consolidada, por falta de servidores para 

atuarem nos municípios dos Campi fora de sede 

META 67 
Realizar nos Setores e Campi treinamentos anuais segurança no trabalho: em 

≥25% das Unidades em 2012; ≥50% 2013; e 100% em 2014, 2015 e 2016 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Treinamentos disponibilizados  

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

No ano de 2015 foram realizados treinamentos nas áreas 

de servidores docentes e técnicos administrativos de diversos setores e 

Pró-Reitorias da UFPR. 

META 68 
Adequar 25% a.a. o mobiliário laboral aos padrões ergométricos de bem-

estar e saúde 

Tempo 2013-2016 

Indicadores de execução Grau de adequação dos postos de trabalho, relativamente a 2011 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Nas novas licitações têm sido avaliadas as condições ergométricas e solicitadas as 

adequações necessárias.  Em 2015, o SiBi continuou equipamento as bibliotecas 

com mobiliário laboral adequado para o bem-estar e saúde do usuário. O 

laboratório de informática do SiBi continua sendo equipado para o atendimento 

aos portadores de necessidades especiais. Quanto ao espaço físico, todas as 

bibliotecas do SiBi/UFPR possuem algumas adaptações (banheiros, rampas, 

elevadores, circulação, sinalização) para atendimento às pessoas portadoras de 

necessidades especiais, entretanto necessitam que suas estruturas físicas e 

tecnológicas sejam 100% adequada, para que possa ocorrer de forma efetiva o 

acesso em todos os espaços das bibliotecas por estes usuários. Atende a meta do 

PDI com a adaptação, sob demanda, do material bibliográfico nas Bibliotecas para 

atendimento às pessoas com necessidades especiais; Adaptação do Portal da 

Informação para atendimento aos portadores de deficiência visual; Facilitação da 

circulação de pessoas, inclusive as portadoras de necessidades especiais. 

META 69 Ampliar ≥10% o número e título dos cursos de qualificação oferecidos pela 

PROGEPE 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Número e título de cursos oferecidos em cada ano, relativos a 2011 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015 houve um aumento de oferta de cursos de qualificação, visando atingir a 

meta prevista para 2016. Destaca-se a realização do Curso de Especialização em 

Gestão Pública. Também foram ofertados os Programas  de  Atualização 

Profissional e Educação Continuada (Programa voltado ao desenvolvimento de 

ferramentas e habilidades administrativas e potencialidades de cada servidor;  

Programa de Línguas Estrangeiras ( Esse Programa objetiva ensinar uma língua 

estrangeira e, também, difundir aa cultura de outros países) e Programa de 

Informática (Programa voltado ao aprendizado de informática e utilização de 

ferramentas e novas tecnologias disponíveis no mercado que tornam o trabalho 

diário mais profissional ). 

Atingindo a meta do PDI: qualificação, capacitação e aperfeiçoamento do quadro 

de pessoal docente e técnico-administrativo da Instituição, atendendo às demandas 

dos servidores, bem como das unidades da UFPR; contribuindo assim para o maior 

comprometimento institucional dos servidores e para melhoria dos processos e 

procedimentos da UFPR . 
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META 70 Disponibilizar a 100% dos servidores técnico-administrativos inclusão digital 

Tempo Até 2013 

Indicadores de execução Capacitação oportunizada a todos os servidores técnico-administrativos 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Meta cumprida em 2014. Em 2015 houve continuidade na oferta de cursos de 

capacitação dos novos os servidores técnico-administrativos 

META 71 

Nos cursos oferecidos pela PROGEPE, disponibilizar aulas por 

videoconferência aos Campi fora de sede: ≥ 20% dos Cursos até 2013 e ≥ 40% 

dos Cursos até 2016 

Tempo A partir de 2012 

Indicadores de execução Aulas por videoconferência disponibilizadas  

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 
Meta ainda não consolidada. 

META 72 
Ampliar ≥ 10% a.a. o número de vagas oferecidas aos servidores Técnico-

Administrativos em Cursos Pós-Graduação Stricto Sensu na UFPR 

Tempo 2013 a 2016 

Indicadores de execução Número de vagas oferecidas em cada ano, relativamente a 2011 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015,foram desenvolvidos os seguintes programas: Programa de Incentivo à 

Qualificação (PIQ/UFPR) e Especialização em Gestão Pública – EAD 

(Cooperação IFPR). Atingindo a meta do PDI: aumento do número de vagas para 

a qualificação dos servidores técnico-administrativos da Instituição, contribuindo 

para maior comprometimento institucional, melhoria do trabalho dos mesmos e da 

UFPR. 

META 73 Associar-se a outras IES paranaenses para formatação (2012) e oferta 

conjunta (de 2013 a 2016) de programas de qualificação 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Estudo realizado, implantação conjunta 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

A parceria com o IFPR para oferta de cursos de graduação e especialização em 

gestão pública é uma ação especifica para o cumprimento desta meta. 

META 74 Formalizar entre CAISS/PROGEPE e UAP/HC vias de colaboração para 

atendimento à saúde 

Tempo Até 2013 

Indicadores de execução Instrumentos formalizados e colaboração vigente 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

A ação Auxílio-Saúde viabilizou em 2015, mediante pagamento de auxílios per 

capita, atendimento a 144.984 pessoas, entre servidores e dependentes. Nos 

exames periódicos (admissionais, registro de serviços, laudos, coleta de exames), 

foram realizados 1.865 e 15.578 consultas de servidores. 

META 75 Consolidar a implantação do Programa SiBi de Gestão do Conhecimento 

Interno 

Tempo 2012 

Indicadores de execução Implantação consolidada, Programa operacional 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

O SiBi está consolidando o Programa SiBi de Gestão de conhecimento interno 

dando continuidade na publicação do e-Boletim SiBi/UFPR com duas edições 

contendo 49 matérias; gerenciamento do e-mail pgc@ufpr.br; manutenção da 

Agenda SiBi/UFPR; uso de videoconferência entre as bibliotecas LIT, PA, JS, 

MIR e CEM com a BC em reuniões e treinamentos; com a participação do 

SiBi/UFPR na Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da UFPR; e, 

apresentação de 01 trabalho na Conferencia SALALM 60 e de 02 trabalhos no 

XVI Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação. 

Outras ações: organização dos Eventos de integração do SiBi ofertado aos 

servidores do SiBi; Stand do SiBi na 13ª edição da Feira de Cursos e Profissões 

(10 servidores do SiBi e 256 visitantes).  
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META 76 Promover a criação do curso de Biblioteconomia da UFPR 

Tempo 2013 

Indicadores de execução Proposta redigida e submetida ao CEPE 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

O curso de Biblioteconomia foi aprovado em todas as instâncias da UFPR, tendo 

ampla e efetiva participação do SiBi em todas as etapas. Entretanto, resta o 

recebimento das vagas do MEC de docentes, solicitada no Projeto Político 

Pedagógico do Curso a serem demandadas ao MEC pela Reitoria da UFPR. 

META 77 Construir nova sede para o CASA 3 

Tempo 2014 

Indicadores de execução Nova sede construída e operacional 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Ação prevista para 2014. Não concretizada.  Em 2015 a ação não foi concretizada. 

Estudos estão sendo realizados pela SUINFRA para que a referida ação seja 

concretizada em 2016. 

META 78 Instalar Sistema CASA nos Campi Palotina e Litoral: um 2015, outro 2016 

Tempo 2015-2016 

Indicadores de execução CASAs instalados e operacionais 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015 a ação não foi concretizada. Estudos estão sendo realizados pela 

SUINFRA para que a referida ação seja concretizada em 2016. 

META 79 Implantar programa de orientação e apoio para atividades físicas regulares 

Tempo 2013 

Indicadores de execução Programa operacional 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, continuou desenvolvendo em 2015 o 

Programa de Apoio à Prática de Esporte com o objetivo incentivar a prática de 

atividades desportivas na UFPR, pelos estudantes de graduação. O programa prevê 

apoio financeiro: - Bolsa atleta; - Auxilio refeição para os atletas; - Pagamento de 

inscrições das equipes oficiais em competições locais, estaduais e nacionais; - 

Apoio logístico e financeiro para o transporte das equipes oficiais; - 

Gerenciamento dos recursos concedidos às Atléticas para realização e participação 

em eventos; - Apoio logístico no sentido de garantir espaços para treinamento e 

condicionamento físico; - Infra-estrutura para realização de eventos esportivos nos 

Campi da UFPR. O Programa contribui estimulando a prática desportiva de 

estudantes universitários, reconhecendo a importância que o esporte traz ao 

indivíduo, ultrapassando a dimensão físico- comportamental, acaba por envolver 

também uma dimensão cognitiva, afetiva e social. 

META 80 

Adaptação, sob demanda, do material bibliográfico nas Bibliotecas para 

atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais; e adaptação do 

Portal da Informação para atendimento aos portadores de deficiência visual 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução 
Material bibliográfico disponível em papel ou meio eletrônico; Portal da 

Informação adaptado 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

 Em 2015, o SiBi, deu continuidade a aquisição de equipamentos para o laboratório 

de informática com a finalidade de atender aos portadores de necessidades 

especiais. O laboratório de informática está equipado com os seguintes 

softwares/equipamentos: Programa leitor de tela de uso livre; Programa para 

aumento de tela; Leitor autônomo de textos impressos (SARA); Leitor autônomo 

de textos on-line JAWS (Job Acess With Speech); Impressora de relevo tátil por 

fusão; Linha Braille para tradução de textos eletrônicos; Lupas eletrônicas de mesa 

para textos impressos; Fones de ouvido; Mesa tátil falante e Computadores. 

O Portal da Informação do SiBi/UFPR, desde sua reestruturação, segue as normas 

e diretrizes do W3C, que é responsável pelo Guia de Acessibilidade de Conteúdo 

Web.   
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Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Quanto ao espaço físico, todas as bibliotecas do SiBi/UFPR possuem algumas 

adaptações (banheiros, rampas, elevadores, circulação, sinalização) para 

atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais, entretanto 

necessitam que suas estruturas físicas e tecnológicas sejam 100% adequada, para 

que possa ocorrer de forma efetiva o acesso em todos os espaços das bibliotecas 

por estes usuários. 

Atende a meta do PDI com a adaptação, sob demanda, do material bibliográfico 

nas Bibliotecas para atendimento às pessoas com necessidades especiais; 

Adaptação do Portal da Informação para atendimento aos portadores de deficiência 

visual; Facilitação da circulação de pessoas, inclusive as portadoras de 

necessidades especiais.  

META 81 
Executar em taxa 20% a.a. benfeitorias previstas no Planejamento 

Estratégico PCU 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução 
% de benfeitorias executadas e operacionais, relativamente às previstas no 

Planejamento PCU 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015, foram executadas as seguintes obras e reformas: 

 Restauração e Reforma do Edifício Teixeira Soares (ex- RFFSA) – Campus 

Rebouças 

 Reforma e Ampliação do Anexo “B” do edifício Teixeira Soares (ex-RFFSA) 

– Campus Rebouças 

 Construção do bloco didático IV – Setor Palotina 

 Construção do bloco didático V – Setor Palotina 

 Construção do edifício de salas de aula – Setor Ciências Exatas – Campus 

Politécnico 

 Construção do Restaurante Universitário – Setor Palotina 

 Construção do Laboratório de Síntese e Caracterização de Materiais – Setor 

Ciências Exatas – Campus Politécnico 

 Construção do edifício de gabinetes e coordenação do curso de Zootecnia – 

Campus Agrárias 

 Construção do edifício para o depósito de móveis novos e reforma do 

barracão de inservíveis para adequação do restaurante universitário – 

Campus Politécnico 

 Construção do Condomínio de Laboratórios – Bloco 01 – Politécnico 

 Construção do Condomínio de Laboratórios – Bloco 02 – Politécnico 

 Construção de Pista de Atletismo – Campus Politécnico 

 Reforma e ampliação de edificação para ANATOMIA – Campus Politécnico 

 Reforma dos núcleos de instalações sanitárias do Setor de Ciências 

Biológicas – Campus Politécnico. 

 Reforma no 2º e 3º andar – Ala XV de novembro – Prédio Central 

 Reforma das coberturas das edificações do departamento de educação física 

e desporto – Campus Botânico 

 Reforma dos sanitários dos blocos didáticos de I a IV e sanitário térreo do 

Prédio da Administração – Campus Politécnico 

 Elaboração de projetos para reforma do Departamento de Informática – 

Campus Politécnico 

 Elaboração de projetos para construção de edificação no Centro de Estudos 

do Mar – CEM 

 Elaboração de projetos para construção de edificação do prédio de 

Engenharia Ambiental – Campus Politécnico. 

 Elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio nas Usinas Piloto 

A e B. 
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Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

 Elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio nos edifícios Dom 

Pedro I, Dom Pedro II, DCE e Reitoria. 

 Elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio no Ginásio do 

SEPT 

 Elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio no Prédio Central. 

 Elaboração de projetos para edificações novas e reformas no SEPT 

 Elaboração de projetos por concurso público para o Campus Cabral 

 Elaboração de projeto de reforma do Edifício Piraquara (Município de 

Piraquara) 

META 82 Instalação 20% a.a. de malha sem fio para acesso à internet em todos os Campi 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Aparelhos instalados e operacionais 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Meta cumprida. Todos os Campi da UFPR dispõem de malha sem fio para acesso 

à internet. 

META 83 
Discutir e atualizar instrumentos legais e difundir práticas de gestão com uso 

de câmaras e órgãos colegiados 

Tempo 2013 

Indicadores de execução Dirigentes e secretários de unidade atualizados 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Meta ainda não implantada, estudos para a implantação da meta estão sendo 

realizados pelas unidades responsáveis. 

META 84 
Uniformizar terminologia e regularizar os níveis hierárquicos entre as 

instâncias de decisão 

Tempo 2013 

Indicadores de execução 
Instrumentos legais atualizados quanto à terminologia, com instâncias decisórias 

hierarquizadas 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 
Os trabalhos da Comissão Estatuinte foram sobrestados no exercício 2014. 

META 85 
Atualizar e completar o organograma da UFPR, agregando-lhe as Unidades 

que, hoje em funcionamento, estão dele ausentes 

Tempo 2012 

Indicadores de execução Centros, Núcleos, órgãos auxiliares, etc. identificados e dispostos no organograma 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Ação cumprida na CPI/PROPLAN em conjunto com a Reitoria, as Pró-Reitorias 

e Setores, Hospitais e demais Unidades da UFPR. Meta atingida. 

META 86 Avaliar com a Comunidade Acadêmica e Conselhos implantação de novo 

sistema organizacional da UFPR 

Tempo 2012-2014 

Indicadores de execução Debates realizados com Comunidade e Conselhos 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Os trabalhos da Comissão Estatuinte foram sobrestados no exercício 2014. 

META 87 Proporcionar aos trabalhadores capacitação compatível com os ambientes 

organizacionais: até 2013, 50%; até 2014, 100% terem participado de 

atividade de capacitação 

Tempo 2012-2014 

Indicadores de execução % de trabalhadores tendo participado de atividade de qualificação específica 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Ação em andamento. As Unidades de Capacitação e Qualificação da Coordenação 

de Desenvolvimento de Pessoas (CDP-PROGEPE) desenvolvem, ações e cursos 

que visam o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores públicos da 

UFPR, docentes e técnico-administrativos. Há experiência na área e cursos e 

instrutores de bom nível. 
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META 88 Unificar e atualizar os instrumentos que regem o registro acadêmico, 

incluindo convênios, mobilidade, EaD e PARFOR 

Tempo 2013-2016 

Indicadores de execução Registro acadêmico unificado 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2014, foram revistas a Resolução 92/13 CEPE,  que trata do Ajuste e da 

Reformulação Curricular, da Equivalência e do Aproveitamento de Conhecimento 

,foi aprovada e, em fevereiro de 2014, publicou-se a Instrução Normativa Nº 01/14 

- PROGRAD. Foram revisados os formulários relacionados ao tema. Também 

foram revisados os capítulos e seções que tratam do processo de matrícula da 

Resolução que aprova as normas básicas de controle e registro da atividade 

acadêmica (37/97 CEPE). Essa revisão deverá ser submetida à apreciação do 

Forum de coordenadores de Graduação. 

Ainda, dentre as resoluções revisadas cita-se a 40/09 CEPE que submetida ao 

CEPE resultou na Resolução 30/14 CEPE que normatiza o Programa de Educação 

Tutorial - PET/SESu/MEC na Universidade Federal do Paraná. 

Durante o período, foram analisados e revisados editais, normatizações de 

programas e regimentos (p.ex. Programa de Educação Tutorial - PET).   

Em 2015, foi dada continuidade ao processo de atualização dos instrumentos. 

META 89 
Implantar avaliação anual dos processos de seleção acadêmica na UFPR, 

incluindo Pós-Graduação e estudo de alternativas na Graduação 

Tempo 2013 

Indicadores de execução Comissão constituída e avaliações anuais em realização 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2013 foi iniciada a revisão das Resoluções 44/11, 68/11 e 40/09-CEPE. Em 

2014 deu-se continuidade a revisão das Resoluções. Em 2015 o processo de 

avaliação continua em andamento. 

META 90 Aumentar continuamente o nível de informatização e controle acadêmicos 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Sistema informatizado em todas as rotinas acadêmicas 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Os controles relacionados aos dados acadêmicos informatizados têm sido 

avaliados e melhorados. Em 2013, 2014 e 2015 foi realizado upgrade do sistema, 

e já apresenta resultados positivos. 

META 91 Modernização e aperfeiçoamento dos programas de registro de dados 

Tempo 2012 

Indicadores de execução SIE e outros programas modernizados e operacionais 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Programas de registros de dados foram elaborados para o Centro de Computação 

Eletrônica e a Coordenadoria de Relações Institucionais.  

Em 2013 a criação do Sistema Integrado de Gestão e Acordos –SIGeA, que 

permite o controle e acompanhamento de projetos e parcerias celebradas pela 

UFPR, desenvolvido pela Coordenadoria de Relações Institucionais – 

CRI/PROPLAN e CCE, para tornar mais ágil e transparente todo o processo.  

Consolidado o Sistema Informatizado de Gestão da Extensão Universitária – 

SIGEU, o sistema já traz vários benefícios, como por exemplo, agilidade nas 

rotinas e divulgações para os extensionistas da UFPR e para a PROEC. 

Em 2015 foi criado o Sistema Orçamentário, com o objetivo de o controle 

orçamentário e as solicitações por parte das unidades gestoras de recursos. 

Quanto ao Portal da Informação do SiBi, o mesmo foi adequado seguindo as 

normas e diretrizes do W3C, que é responsável pelo Guia de Acessibilidade de 

Conteúdo Web. Foi utilizado o software avaliador Da Silva como ferramenta para 

avaliação da linguagem HTML, pois o mesmo verifica se o código HTML está ou 

não dentro das regras de acessibilidade do WCAG e E-GOV. Foi feita a revisão 

do código HTML das imagens do Portal da Informação, inserindo legenda, para 

possibilitar a leitura destas por software "leitor automático". Meta cumprida. 
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META 92 Instalação de sistema eletrônico para identificação do usuário nos Rus 

Tempo 2013 

Indicadores de execução Sistema instalado em todos os Restaurantes 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2012 realizou-se uma primeira ação, sem resultado eficaz. Para 2013 foi 

estudada nova possibilidade de solução, da qual avalia-se a viabilidade e 

compatibilidade frente as diferentes formas de gestão adotadas pela UFPR em seus 

RUs. Em 2014 deu-se continuidade ao estudo e análise de sistema eletrônico, mas 

ainda não foi implantado. Em 2015, o sistema foi implantado parcialmente. 

META 93 
Reestruturação física do CCE, mediante reforma civil (I) e construção de 

novo prédio (II) 

Tempo 2012 (I) 2016 (II) 

Indicadores de execução Instalações CCE compatíveis com as necessidades 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Ações estão em curso. O projeto de reforma encontra-se concluído e há previsão 

da execução da reforma será para   2016  

 

META 94 
Inserir no Regimento UFPR os Comitês Setoriais de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Ética em Pesquisa 

Tempo 2012 

Indicadores de execução Comitês inseridos no Regimento UFPR 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

A PROGRAD informou que a meta ainda não foi atingida e que ações serão 

desenvolvidas para possibilitar o cumprimento da Meta. 

META 95 
Elevar a pontuação funcional dos membros de Comitês diretamente ligados 

às atividades acadêmicas 

Tempo 2012 

Indicadores de execução Pontuação funcional elevada relativamente a 2011 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 
Meta ainda não implantada. 

META 96 
Criar Grupos de Trabalho nas unidades para atuar em conjunto com a 

Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

Tempo 2013 

Indicadores de execução Grupos criados e operacionais em ≥ 50% dos Setores e Campi 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

As atividades iniciaram em 2011 com a solicitação de Representantes Setoriais e 

Criação de Núcleos Internos nas Unidades. A CPA redigiu e aprovou Normas 

Complementares de Funcionamento da CPA, prevendo criação, normas e 

competências de Núcleos Internos e Representantes Setoriais. Atualmente a CPA 

atua com a colaboração dos núcleos internos e representantes setoriais. Meta 

cumprida. 
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META 97 Obter retorno das Unidades referente aos relatórios da CPA, manifestando 

providências empreendidas no âmbito de cada uma 

Tempo 2014 

Indicadores de execução Manifestos disponibilizados pelas Unidades citadas nos relatórios da CPA 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015 a CPA concluiu a sistematização das informações resultantes do processo 

de Autovaliação.  

A CPA/UFPR realizou a pesquisa de Autoavaliação Institucional 

por meio da aplicação de um questionário, através do sistema Lime 

Survey, disponibilizado na WEB no período de 1 a 30 de outubro de 

2015. Nesta edição da pesquisa, a CPA fez uma reavaliação do 

questionário aplicado em 2014, o qual sofreu poucas alterações. 

Manteve-se a escala Likert de cinco pontos, e um ponto de fuga, 

“não sei opinar”. Foram implantadas alterações na forma de 

apresentação do questionário, visando diminuir a “rolagem” de tela. 

As implantações das modificações possibilitaram que o questionário 

de Autoavaliação da CPA de 2015 fosse respondido em até 15 

minutos, com responsabilidade. 

O questionário contou com 37 questões distribuídas nos cinco Eixos, 

a saber: EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL, EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL, EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS, EIXO 

4 - POLÍTICAS DE GESTÃO, EIXO 5 - INFRAESTRUTURA, e 

ao final de cada Eixo uma questão aberta para que o respondente 

manifestasse sua opinião a respeito dos temas abordados.  

Após a finalização da pesquisa o CCE realizou a validação dos 

CPF's dos respondentes no banco de dados institucional, verificando 

lotação e perfil. 

Nesta edição, a CPA contou com o apoio da ACS – Assessoria de 

Comunicação Social para divulgação da pesquisa, utilizando 

ferramentas como webmail UFPR, portal da UFPR e da CPA, o mail 

listing para estudantes, docentes e servidores técnico 

administrativos, além da colaboração dos Representantes Setoriais.  

A pesquisa de autoavaliação de 2015 contou com 2322 

respondentes, correspondendo a aproximadamente 10% da 

comunidade acadêmica. Destes, participaram 887 alunos, 474 

professores, 827 técnicos administrativos e 134 não identificados 

que correspondem à comunidade externa.  
Foi de grande importância a participação da CPA nas reuniões do Grupo 

Disciplinar de Avaliação e Planejamento das Universidades do Grupo Montevideo 

- AUGM em 2015, realizadas em maio Santa Fé - Argentina e em setembro em 

Porto Alegre.  A CPA passou a integrar a Comissão de Revisão do processo de 

Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos (Res. 21/08 - 

COPLAD) considerando que a Avaliação Institucional compõe, atualmente, 40% 

da nota total.  Foi um grande avanço para Avaliação Institucional que o 

recebimento de propostas ao FDA esteja  vinculada, entre outros requisitos, ao 

Relatorio de Autoavaliação dos Cursos,fornecido pela CPA após segmentação dos 

dados dos cursos. 
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META 98 Disponibilizar a todas as Unidades administrativas impressoras licitadas 

segundo ação CCE, para substituição das hoje patrimoniadas 

Tempo 2013 (50%) 2014 (100%) 

Indicadores de execução Impressoras instaladas e operacionais em todas as Unidades administrativas 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Meta atingida.  

META 99 Promover capacitação de servidores docentes e técnico-administrativos ( ≥ 90 

a.a.) na utilização de software livre 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Número de servidores que participaram de curso 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015, foram ofertados mais cursos para o cumprimento da Meta. 

META 100 Promover anualmente nos Setores e Campi (50% em 2012; 100% em 2013-

2016) palestras de instrução e atualização sobre compras 

Tempo 2012-2016 

Indicadores de execução Número de Setores e Campi atendidos 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

A meta de 2015 foi cumprida, sendo realizado um seminário para todos os técnico-

administrativos que trabalham na área. 

META 101 Implantar sistema eletrônico de registro de demanda de bens 

Tempo 2013 

Indicadores de execução Sistema desenvolvido e operacional 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Em 2015, foi implantado o sistema eletrônico de registro de demandas de bens. 

Meta atingida. 

META 102 Disponibilizar na página Pró-Reitoria de Administração movimento de 

pregões, licitações, contratos, execução de obras e reformas, patrimônio e 

manutenção 

Tempo 2013 

Indicadores de execução Disponibilização realizada e atualizada regularmente 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 
Informações implantadas em www.pra.ufpr.br. Meta atingida. 

META 103 Implantar o programa de manutenção predial preventiva 

Tempo 2013 

Indicadores de execução Programa implantado e operacional 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 
Ação implementada pela SUINFRA Em 2015, a SUINFRA realizou estudos 

preliminares e projetos de arquitetura, e o acompanhamento e a fiscalização das 

obras novas e das reformas contratadas por processo licitatório. Também garantiu 

a manutenção e a conservação das edificações e instalações em todos os Campi 

UFPR com a execução periódica dos serviços de alvenaria, elétrica, hidráulica, 

marcenaria, pintura, serralheria e serviços gerais. A SUINFRA coordenou as 

atividades relacionadas ao meio ambiente, destacando-se o gerenciamento 

integrado de resíduos e o levantamento de passivos ambientais. Meta atingida. 

META 104 Consolidar o programa de manutenção corretiva de equipamentos 

laboratoriais 

Tempo 2012 

Indicadores de execução Programa atuante em todos os Setores e Campi 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Programa de manutenção de equipamentos – microscopia e outros – está 

implantado, com dois técnicos itinerantes entre as Unidades. Agendamento de 

serviço ocorre com o DSG, a partir de 2013 via página eletrônica. Meta atingida. 

  

http://www.pra.ufpr.br/
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META 105 
Catalogar salas de aula, laboratórios e outros espaços físicos, 50% em 2012, 

100% em 2013, e disponibilizar os dados 

Tempo 2012-2013 

Indicadores de execução Catalogação realizada e disponibilizada na página PRA 

Resultados 2015, justificativas e 

impactos 

Meta em andamento. A SUINFRA está realizando a catalogação das salas de aula, 

laboratórios e demais espaços físicos da UFPR. 

Fonte: CPI/PROPLAN 

Dos resultados apresentados no Quadro – Metas do Planejamento Estratégico depreende-se que 

as ações programadas para o alcance de Metas do planejamento estratégico foram executadas 

satisfatoriamente, algumas a menos, mas a maioria alcançou nível superior ao previsto.  

Os resultados de tais ações são evidenciados através da maioria dos indicadores institucionais: a 

melhoria de condições de oferta dos cursos, a melhoria das notas de avaliação MEC e CAPES, a 

captação de recursos financeiros em Pesquisa e Desenvolvimento, as ações extensionistas de 

interação com a Sociedade, a qualificação do quadro de Servidores, a expansão e melhoria das 

instalações prediais, o maior suporte físico e logístico para exercício das atividades meio e fim. 

4.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos 

A Lei no. 10.861, de 14 de abril de 2004, estabeleceu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) e, o Ministério de Educação introduziu como parte integrante do processo 

avaliativo das Instituições de Ensino Superior o seu planejamento estratégico, sintetizado no Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Obedece ao disposto pelo Decreto Presidencial nº 5.773, de 09 de maio de 2006, que dispõe sobre o 

exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das IES, apresenta em seu art. 16: os itens 

que devem compor o Plano de Desenvolvimento Institucional. 

A Portaria MEC no. 40, de 12 de dezembro de 2007 e reeditada em dezembro de 29 de dezembro de 

2010 (art. 3º, art.15, art.26, art.46, art.57, art.59 e art.68), que instituiu o Sistema e-MEC (sistema 

eletrônico de acompanhamento de processos que regulam a educação superior no Brasil), dispõe 

sobre a utilização do PDI no processo de avaliação institucional externa e dos cursos de graduação 

da Instituição.  

Com o Plano Plurianual, as metas orçamentárias por seu número de ordem, conforme os quadros 

abaixo e com as Ações dos Programas do PPA às quais estão vinculadas. O localizador é 0041 

(Paraná), a Universidade Federal do Paraná é 26241 e o Hospital de Clínicas é 26372. 

Relação das execuções físicas das ações no PPA com as metas estratégicas – UFPR 

Quadro 8 – Quadro 2030 – Educação Básica  

Ação no PPA Metas estratégicas da UFPR 

2030.20RJ.26241.0041 - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e 

Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a 

Educação Básica  

Meta 22 

Fonte: CPI/PROPLAN 
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Quadro 9 – Quadro 2032 – Educação Superior- Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

Ação no PPA Metas estratégicas da UFPR 

2032.4002.26241.0041 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior Metas 55-59 

2032.20RK.26241.0041 - Funcionamento das Universidades Federais Metas 9-23,68,90-92,98,101, 103-105 

2032.20GK.26241.0041 - Fomento às Ações de Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Metas 4-8, 25-30, 32-45 

2032.8282.26241.0041 - Reestruturação e Expansão de Instituições 

Federais de Ensino Superior 

Metas 31, 46-50, 76, 80-82, 93 

2032.8282.26241.4221 - Reestruturação e Expansão de Instituições 

Federais de Ensino Superior 

Metas 31, 46-50, 76, 80-82, 93 

Fonte: CPI/PROPLAN 

 

Quadro 10 – Quadro 2109 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação 

Ação no PPA Metas estratégicas da UFPR 

2109.4572.26241.0041 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em 

Processo de Qualificação e Requalificação 

Metas 62, 69-73, 75, 87, 99-100 

Fonte: CPI/PROPLAN 

 

Quadro 11 – Quadro 2109 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação 

Ação no PPA Metas estratégicas 

2109.4572.26372.0041 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em 

Processo de Qualificação e Requalificação no Estado do Paraná 

Metas 62, 69-73, 75, 87, 99-100 

2032.4086.26372.0041 - Funcionamento e Gestão de Instituições 

Hospitalares Federais no Estado do Paraná 

Qualificar as atividades Acadêmicas 

2032.20RX.26372.0041 - Reestruturação e Modernização de Instituições 

Hospitalares Federais no Estado do Paraná 

Metas 31, 46-50, 76, 80-82, 93 

Fonte: CPI/PROPLAN 

 

As demais metas, que são 105 do Planejamento Estratégico da UFPR não tem vínculo direto com o 

PPA, dependendo de ações administrativas internas. As várias Ações do PPA destinam-se à 

manutenção de funções orgânicas da Instituição, não tendo vínculo direto no Planejamento 

Estratégico da UFPR.  

Cabe ressaltar que o Plano Nacional de Educação constituído a partir da I Conferência Nacional de 

Educação (CONAE) apresenta proposições concretas para a efetiva universalização de toda a 

educação básica, com atendimento crescente da jornada escolar; a grande ampliação da educação 

superior possibilitando o acesso ao conhecimento, à ciência, a cultura e a arte por todas as crianças, 

jovens e adultos. O Plano Nacional de Educação (PNE) é o instrumento para guiar a educação 

brasileira no processo de desenvolvimento educacional nos próximos 10 anos. 

Transcrevemos abaixo quadro com os objetivos do PNE 2014-2024 relacionados aos produtos 

resultantes das Diretrizes e Metas da UFPR conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional 

2012-2016, em andamento no exercício.  
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Quadro 12 – Quadro Objetivos do PNE 2014-2024 Relacionados aos Produtos Resultantes das Diretrizes e Metas 

da UFPR Conforme Plano de Desenvolvimento Institucional 2012-2016 

Plano Nacional da Educação  

MEC – PNE 2014-2024 

Vinculação com o Planejamento UFPR 2012-2016 * 

Processos e produtos 2014 são descritos no Quadro A.5.3 

– Informações Sobre Outros Resultados da 

Gestão 

12.1) Otimizar a capacidade instalada da estrutura 

física e de recursos humanos das instituições públicas 

de educação superior mediante ações planejadas e 

coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o 

acesso à graduação. 

Diretrizes Fortalecimento das atividades de Ensino na UFPR, 

Metas 20-23; Fortalecimento da integração Ensino, Pesquisa, 

Extensão,Metas 31-33, 36; e Ampliação da infraestrutura e 

carteira de serviços oferecidos pelas Bibliotecas, com contínua 

elevação do nível de satisfação do usuário,Metas 46-50. 

12.2) Ampliar a oferta de vagas por meio da expansão 

e interiorização da rede federal de Educação Superior 

(...). 

Diretrizes Fortalecimento das atividades de Ensino na UFPR, 

Metas 19 e 22; Fortalecimento da integração entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão, Meta 36; Fortalecimento das Ações 

Artísticas e Culturais na UFPR, Meta 45; e Aperfeiçoamento 

dos processos de seleção e registro acadêmicos, Meta 88. 

12.3) Elevar gradualmente a taxa de conclusão média 

dos cursos de Graduação presenciais nas 

universidades públicas para 90%, ofertar um terço 

das vagas em cursos noturnos (...). 

Diretriz Fortalecimento das atividades de Ensino na UFPR, 

Meta 20. 

12.4) Fomentar oferta de Educação Superior pública 

e gratuita prioritariamente para a formação de 

professores para a Educação Básica (...). 15) Garantir 

(...) que todos os professores da Educação Básica 

possuam formação específica de nível superior. 

Diretriz Fortalecimento das atividades de Ensino na UFPR, 

Meta 22. 

12.5) Ampliar, por meio de programas especiais, as 

políticas de inclusão e de assistência estudantil nas 

instituições públicas de Educação Superior (...). 

Diretriz Consolidação do compromisso social e acadêmico da 

UFPR no trato com as questões discentes,Metas 51-61. 

12.7) Assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos 

curriculares exigidos para a graduação em programas 

e projetos de extensão universitária.  

Diretrizes Fortalecimento das atividades de Extensão na 

UFPR, Meta 31, e Fortalecimento da integração entreEnsino, 

Pesquisa e Extensão, Meta 37. 

12.9) Ampliar a participação proporcional de grupos 

historicamente desfavorecidos na educação superior, 

inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, 

na forma da lei; e 12.13) Expandir atendimento 

específico a populações do campo e indígena, em 

relação a acesso, permanência, conclusão e formação 

de profissionais (...). 

Diretriz Consolidação do compromisso social e acadêmico da 

UFPR no trato com as questões discentes, Metas 53 e 54. 

12.10) Assegurar condições de acessibilidade nas 

instituições de Educação Superior (...). 

Diretrizes Melhoria do acesso ao acervo bibliográfico por 

portadores de necessidades especiais, Meta 80; Facilitação da 

circulação de pessoas, inclusive as portadoras de necessidades 

especiais, Meta 81; e Universalização do acesso à internet sem 

fio na UFPR, Meta 82. 

12.11) Fomentar estudos e pesquisas que analisem a 

necessidade de articulação entre formação, currículo 

e mundo do trabalho, considerando as necessidades 

econômicas, sociais e culturais do País.  

Diretrizes Aumento da participação da UFPR em ações para o 

desenvolvimento da C,T&I no Paraná,Metas 6 e 7; 

Consolidação do empreendedorismo e da inovação na 

Universidade,Meta 4; e Aprimoramento da infraestrutura para 

integração entre práticas acadêmicas e serviços de saúde à 

comunidade, Meta 18. 

12.12) consolidar e ampliar programas e ações de 

incentivo à mobilidade estudantil e docente em 

cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito 

nacional e internacional, tendo em vista o 

enriquecimento da formação de nível superior; 

Diretriz aumentar a participação da UFPR em programas e 

ações de incentivo à mobilidade estudantil. Meta 11:elevar em 

taxa anual média > 5% a implantação de mobilidade 

acadêmica discente internacional. Meta 12: elevar em taxa 

anual média > 5% a implantação de projetos de intercâmbio 

docente internacional. 
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12.15) Institucionalizar programa de composição de 

acervo digital de referências bibliográficas para os 

cursos de Graduação. E 14.7) Manter e expandir 

programa de acervo digital de referências 

bibliográficas para os cursos de Pós-graduação.  

Diretriz Ampliação da infraestrutura e carteira de serviços 

oferecidos pelas Bibliotecas, com contínua elevação do nível 

de satisfação do usuário, Meta 49. 

12.16) Consolidar processos seletivos nacionais e 

regionais para acesso à educação superior como 

forma de superar exames vestibulares 

individualizados. 

Diretrizes Consolidação do compromisso social e acadêmico 

da UFPR no trato com as questões discentes, Metas 53 e 54; e 

Aperfeiçoamento dos processos de seleção e registro 

acadêmicos, Meta 89. 

13.5) Elevar o padrão de qualidade das universidades, 

direcionando sua atividade de modo que realizem, 

efetivamente, pesquisa institucionalizada, na forma 

de programas de Pós-graduação Stricto Sensu. 

Diretriz Fortalecimento das atividades de Pesquisa na UFPR, 

Metas 25-30. 

13.7) Fomentar a formação de consórcios entre 

universidades públicas de educação superior com 

vistas a potencializar a atuação regional (...). 

Diretrizes Aumento da participação da UFPR em ações para o 

desenvolvimento da C,T&I no Estado do Paraná, Meta 7; e 

Fortalecimento da atenção aos servidores técnico-

administrativos da UFPR, Meta 73. 

12.15) Institucionalizar programa de composição de 

acervo digital de referências bibliográficas para os 

cursos de Graduação. E 14.7) Manter e expandir 

programa de acervo digital de referências 

bibliográficas para os cursos de Pós-graduação.  

Diretriz Ampliação da infraestrutura e carteira de serviços 

oferecidos pelas Bibliotecas, com contínua elevação do nível 

de satisfação do usuário, Meta 49. 

12.16) Consolidar processos seletivos nacionais e 

regionais para acesso à educação superior como 

forma de superar exames vestibulares 

individualizados. 

Diretrizes Consolidação do compromisso social e acadêmico 

da UFPR no trato com as questões discentes, Metas 53 e 54; e 

Aperfeiçoamento dos processos de seleção e registro 

acadêmicos, Meta 89. 

13.5) Elevar o padrão de qualidade das universidades, 

direcionando sua atividade de modo que realizem, 

efetivamente, pesquisa institucionalizada, na forma 

de programas de Pós-graduação Stricto Sensu. 

Diretriz Fortalecimento das atividades de Pesquisa na UFPR, 

Metas 25-30. 

13.7) Fomentar a formação de consórcios entre 

universidades públicas de educação superior com 

vistas a potencializar a atuação regional (...). 

Diretrizes Aumento da participação da UFPR em ações para o 

desenvolvimento da C,T&I no Estado do Paraná, Meta 7; e 

Fortalecimento da atenção aos servidores técnico-

administrativos da UFPR, Meta 73. 

13.3) Induzir processo contínuo de autoavaliação das 

instituições superiores, fortalecendo a participação 

das Comissões Próprias de Avaliação (...).  

Diretriz Fortalecimento dos órgãos de apoio às atividades 

acadêmicas,Metas 96 e 97. 

13.9) promover a formação inicial e continuada dos 

(as) profissionais técnico-administrativos da 

educação superior. 

Diretriz fortalecimento da atenção aos servidores técnico-

administrativos.. Meta 69  

14.4) Expandir a oferta de cursos de Pós-graduação 

Stricto Sensu utilizando metodologias, recursos e 

tecnologias de educação a distância, inclusive por 

meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil.  

Diretrizes Fortalecimento das atividades de Ensino na UFPR, 

Metas 22 e 23; e Fortalecimento da atenção aos servidores 

técnico-administrativos, Meta 71. 

14.5) Consolidar programas, projetos e ações que 

objetivem a internacionalização da pesquisa e da pós-

graduação brasileira (...). 

Diretriz Fortalecimento das interações UFPR-comunidade 

internacional, contando com participação FUNPAR, Metas 

10-12. 

15.3) ampliar programa permanente de iniciação à 

docência a estudantes Matriculados em cursos de 

licenciatura, a fim de aprimorar a formação de 

profissionais para atuar no magistério da educação 

básica; 

Diretriz fortalecimento das atividades de ensino na UFPR. 

Meta 20. 

15.5) implementar programas específicos para 

formação de profissionais da educação para as 

escolas do campo e de comunidades indígenas e 

quilombolas e para a educação especial; 

Diretriz Consolidação do compromisso social e acadêmico da 

UFPR no trato com as questões discentes. Metas 51 
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Continuação 

15.6) promover a reforma curricular dos cursos de 

licenciatura e estimular a renovação pedagógica, de 

forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) aluno 

(a), dividindo a carga horária em formação geral, 

formação na área do saber e didática específica e 

incorporando as modernas tecnologias de informação 

e comunicação, em articulação com a base nacional 

comum dos currículos da educação básica, de que 

tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste PNE; 

Diretriz fortalecimento das atividades de ensino na UFPR. 

Meta 20. 

15.7) garantir, por meio das funções de avaliação, 

regulação e supervisão da educação superior, a plena 

implementação das respectivas diretrizes 

curriculares; 

Diretriz fortalecimento das atividades de ensino na UFPR. 

Meta 20. 

Fonte: CPI/PROPLAN 

(*) www.proplan.ufpr.br > Planejamento > PDI 

4.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos  

A avaliação institucional busca ser um instrumento para aprimoramento da gestão acadêmica e 

administrativa, tanto das instituições quanto dos sistemas educacionais, com vistas à melhoria da 

qualidade e da sua relevância social. Desta forma um processo avaliativo deve considerar aspectos 

acadêmicos e administrativos, qualitativos e quantitativos, utilizando-se de mais de uma abordagem 

metodológica. E, sendo assim, necessita considerar todos os envolvidos nos processos. 

A avaliação da educação superior é um processo sistemático e institucional que tem dois objetivos 

básicos: o autoconhecimento e a tomada de decisão. A partir deste entendimento a UFPR instituiu 

pela Portaria nº 142 de 11 de março de 2013, Comissão Permanente de Acompanhamento do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI), com o objetivo de: 

a) Avaliar anualmente o alcance das metas e de tal dar publicidade; 

b) Apresentar anualmente ao Conselho Universitário (COUN), relatório de alcance das metas, 

com avaliação e recomendações. 

A Comissão é composta por 4 membros da comunidade acadêmica (representante discente, 

representante dos servidores docentes, representante dos servidores técnicos e a presidente) e 1 

membro representante da sociedade civil. 

Anualmente, a referida Comissão envia às Pró-Reitorias, aos Setores e demais instâncias da UFPR 

um questionário, relacionando as metas das diferentes dimensões do PDI, para que cada unidade 

avalie a execução das metas sob a sua responsabilidade. 

Após o levantamento da avaliação realizada pelas Pró-Reitorias, Setores e demais unidades, a 

Comissão elabora um Relatório, descrevendo as dificuldades e os avanços realizados pelas unidades 

da UFPR na implementação das metas do PDI, para apresentação a toda a comunidade acadêmica. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) coordena e articula os processos de avaliação no âmbito da 

UFPR e participa de todas as avaliações externas de cursos de graduação, apresentando ao MEC os 

resultados das autoavaliações da UFPR. 

O objetivo da CPA é identificar os pontos fortes e fracos, conhecer a opinião da comunidade 

acadêmica e público externo, bem como propor melhorias sobre os serviços prestados pela UFPR. 

São avaliados os cinco eixos/indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes): Planejamento e avaliação institucional; Desenvolvimento institucional; Políticas 

acadêmicas; Políticas de gestão e Planejamento e avaliação institucional; Desenvolvimento 

institucional; Políticas acadêmicas; Políticas de gestão e Infraestrutura física. 
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Os relatórios das Autoavaliações anteriores estão disponíveis em: http://www.cpa.ufpr.br/relatorio-de-

avaliacao/. 

A CPA na UFPR foi criada em 2005 e tem seu Regimento instruído pela Resolução nº 15/05 - COUN 

(Conselho Universitário). Atua com autonomia em relação aos Conselhos Superiores e Administração 

da UFPR. Em 2011 a CPA criou suas Normas Complementares de Funcionamento, com o intuito de 

regular sua atuação, e dentre outras providências, incluiu a figura dos Representantes Setoriais e 

Núcleos Internos de Avaliação, com vistas a se aproximar das demais instâncias acadêmicas e 

administrativas da Universidade, devido ao tamanho da instituição, suas diversas áreas de 

conhecimento e números de Campi. Desde então a CPA conta com o apoio de vinte e dois 

Representantes Setoriais que fazem a articulação de suas unidades com a CPA Central, o que tem 

aperfeiçoado o processo de avaliação institucional na UFPR, pois tem disseminado o conhecimento 

e a importância do tema na instituição. A CPA/UFPR e seus Representantes têm estudado formas de 

aprimorar os instrumentos de pesquisa para conhecer melhor a percepção da comunidade acadêmica 

e sociedade civil quanto aos sucessos e fraquezas da instituição. O slogan da CPA é “conhecer para 

aprimorar”, pois sem o conhecimento da instituição não se pode traçar estratégias que visem seu 

desenvolvimento, de seus públicos e da sociedade.  

A CPA está consolidando os processos avaliativos e tornando-os de fácil entendimento para a 

comunidade acadêmica, não apenas como uma ferramenta para medir, mas como uma ferramenta que 

gere resultados utilizáveis pelos gestores da instituição de forma transparente e dialogada com seus 

públicos. 

4.3 Desempenho Orçamentário 

4.3.1 Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançados 

A UFPR, enquanto instituição integrante do Sistema Federal de Ensino Superior do Ministério da 

Educação, executa os programas do PPA voltados ao Ensino Superior na parcela correspondente às 

suas competências. 

Os objetivos desenvolvidos pela instituição são, portanto, de caráter parcial, ou seja, parte dos 

programas desenvolvidos pelo Ministério da Educação. 

Seguem as avaliações das ações do PPA executadas pela UFPR: 

PROGRAMA 2030 – Educação Básica. 

Objetivo 0597 – Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a 

valorização dos profissionais da educação, apoiando e estimulando a formação inicial e continuada, 

a estruturação de planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à integridade e as relações 

democráticas de trabalho. Este objetivo esteve vinculado à Ação 20RJ - Apoio à Capacitação e 

Formação Inicial e Continuada para Educação Básica.  

A alocação do recurso no PPA 2012-2015 se deu através de descentralizações e vinculação direta ao 

orçamento da UFPR. Na sua execução houve alocação orçamentária de acordo com os projetos a 

serem desenvolvidos, distribuídos nos setores e Pró-Reitorias. Os objetivos foram atingidos a 

contento. A liberação dos recursos se deu a partir dos diversos projetos. Alguns destes projetos 

previam a execução das atividades em mais de um exercício, com recursos liberados apenas no 

primeiro ano de execução. Por tratar-se de atividades adicionais às já assumidas pela instituição 

buscou-se apoio das fundações na administração financeira, melhorando o desempenho das atividades 

fins, reduzindo desta forma os impactos dos restos a pagar. As metas de alguns programas sofreram 

pressão no seu desenvolvimento devido a cortes orçamentários realizados nos anos de 2014 e 2015. 

Para minimização destes impactos buscou-se o melhor aproveitamento dos recursos. 

http://www.cpa.ufpr.br/relatorio-de-avaliacao/
http://www.cpa.ufpr.br/relatorio-de-avaliacao/
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PROGRAMA 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Objetivo 0803 – Apoiar a formação de pessoal qualificado em nível superior para fortalecer o sistema 

nacional de educação, contribuindo para a melhoria da educação básica e para o fortalecimento e o 

crescimento da ciência, da tecnologia e da inovação, visando ao desenvolvimento sustentável do 

Brasil, vinculado à Ação 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa 

e Extensão.  

Este objetivo foi desenvolvido de forma contínua durante o PPA 2012-2015 através de alocação dos 

recursos consignados na LOA nas diversas unidades da instituição, de acordo com projetos a serem 

executados. Da mesma forma que o objetivo anterior houve contingenciamento dos limites de 

empenho, em especial na modalidade capital, impactando na sua execução em 2015. Os projetos 

tiveram sua continuidade e objetivos alcançados a contento, sendo os recursos utilizados com mais 

restrições.  

Objetivo 0841 – Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade 

por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de 

estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, 

promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a 

qualificação de recursos humanos. Este objetivo foi apoiado pelas Ações: 20RK - Funcionamento de 

Instituições Federais de Ensino Superior, 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior e 8282 

– Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior. 

As ações 20RK e 8282 atenderam a iniciativa 03GD - Expansão, reestruturação, interiorização e 

manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com diversificação da oferta de cursos em 

consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das 

estruturas físicas e de recursos humanos, e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a 

qualidade e garantindo condições de acessibilidade.  

A ação 4002 atendeu a iniciativa - 03GA - Ampliação do acesso, da permanência e da taxa de sucesso 

dos estudantes na educação superior, em instituições públicas e privadas, inclusive por meio de 

financiamento estudantil, com promoção da elevação da eficiência acadêmica, da qualidade, da 

equidade e da inclusão, considerando, inclusive, especificidades das populações do campo, indígenas, 

quilombolas, afrodescendentes e das pessoas com deficiência. 

As ações desenvolvidas durante o PPA 2012-2015 seguiram um fluxo de expansão de 2012 a 2014 

atendendo integralmente o programado para o período. No ano de 2015 o contingenciamento dos 

recursos em 10% para custeio e 50% para capital impactaram na programação em especial na ação 

8282, que tem como característica predominante os investimentos em capital. O contingenciamento 

do programa 20RK em 2015 foi absorvido por ajustes internos que impactaram na redução da 

qualidade ideal das atividades meios de apoio da instituição, embora tenham sidos alcançados os 

objetivos propostos.  

O programa 4002 cresceu significativamente no período do PPA possibilitando o atendimento 

crescente dos estudantes fragilizados financeiramente. Em 2015 mesmo em situação de 

contingenciamento das demais ações esta foi preservada pelo MEC, permitindo seu desenvolvimento 

conforme o programado.  

Fonte: CPCO/PROPLAN 
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4.3.2 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade 

da unidade 

Quadro 13 – Ação/Subtítulos – OFSS – Ação 20RJ 

 
Fonte: CPCO/Tesouro Gerencial e SIMEC em 12/02/2016 

A ação 20RJ - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A 

EDUCACAO BASICA obteve um aporte inicial no orçamento da UFPR no valor de R$ 5.344.865,00, 

no entanto somente R$ 2.267.934,16 foram empenhados. O valor não empenhado se refere a projetos 

que não tiveram seus limites de empenho liberados pelo MEC, devido ao contingenciamento de 

despesas. Do valor total empenhado R$ 1.522.748,90 foram pagos, restando R$ 613.590,40 em restos 

a pagar e apenas R$ 131.594,86 em restos a pagar não processadas. 

  

Tipo

Código

Código Tipo

0041-Paraná

0041-Paraná

0041-Paraná 20.866,04 20.366,04 0,00 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Nº do subtítulo/ 

Localizador

 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas  Valor em 

1/1/2015 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta

Unidade de 

medida Realizada

Pessoas 

Beneficiadas 1.500 1.500

Execução Física

Nº do subtítulo/ 

Localizador
Descrição da meta

Unidade de 

medida

Montante

Previsto

Reprogramado 

(*) Realizado

Não 

Processados

5.344.865,00 5.344.865,00 2.267.934,16 2.136.339,30 1.522.748,90 613.590,40 131.594,86 

Nº do subtítulo/ 

Localizador

Dotação Despesa Restos a Pagar Inscritos 2015

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não           Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras

Lei Orçamentária 2015

Execução Orçamentária e Financeira

Iniciativa 02BQ

Objetivo 0597

Programa EDUCACAO BASICA 2030 Atividade

Identificação da Ação

Código 20RJ.26241.0041 Atividade

Descrição

APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A EDUCACAO 

BASICA

Unidade Orçamentária 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
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Quadro 14 – Ação/Subtítulos – OFSS – Ação 20GK 

 
Fonte: CPCO/Tesouro Gerencial e SIMEC em 12/02/2016 

Na ação 20GK - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSAO, dos R$ 3.371.229,00 liberados inicialmente R$ 1.719.704,92 foram 

empenhados. O valor empenhado significativamente inferior ao inicial se deve aos cortes de limites 

orçamentários impostos pelo MEC, em especial no orçamento em capital que foi de 50%, 

representando um contingenciamento de R$ 1.195.000,00, impactando diretamente na realização 

desta ação. 

  

Tipo

Código

Código Tipo

0041-Paraná

0041-Paraná

0041-Paraná 59.339,05 57.515,05 843,00 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Nº do subtítulo/ 

Localizador

 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas  Valor em 

1/1/2015 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta

Unidade de 

medida Realizada

Atendimento de 08 programas de extensão Programas 8 8

Execução Física

Nº do subtítulo/ 

Localizador

Descrição da meta
Unidade de 

medida

Montante

Previsto

Reprogramado 

(*) Realizado

Não 

Processados

3.371.229,00 3.371.229,00 1.719.704,92 948.461,97 245.678,48 702.783,49 771.242,95 

Nº do subtítulo/ 

Localizador

Dotação Despesa Restos a Pagar Inscritos 2015

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados

Unidade Orçamentária 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não           Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras

Lei Orçamentária 2015

Execução Orçamentária e Financeira

Iniciativa 0390

Objetivo 0803

Programa

EDUCACAO SUPERIOR - 

GRADUACAO, POS-GRADUACAO, 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 2032

Atividade

Identificação da Ação

Código 20GK.26241.0041 Atividade

Descrição

FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSAO
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Quadro 15 – Ação/Subtítulos – OFSS – Ação 20RK 

 
Fonte: CPCO/Tesouro Gerencial e SIMEC em 22/02/2016 

 

A ação 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR é 

a principal ação executada na Instituição. Sua dotação inicial foi de R$ 146.280.447,00, sendo 

acrescida para R$ 194.296.511,00 durante o exercício. As dotações suplementares se deram por 

solicitação da instituição visando a utilização do superávit financeiro das arrecadações ocorridas nos 

anos anteriores. Suas liberações ocorreram após o período inicial previsto para realização dos 

empenhos. No momento da liberação orçamentária não ocorreu liberação de limites de empenho, 

impossibilitando sua utilização, o que justifica o saldo empenhado de R$ 137.255.838,88. Este saldo 

se aproxima do valor inicial, visto que as liberações adicionais não foram passíveis de empenho. Esta 

ação sofreu corte de 10% nos recursos em custeio e 50% nos recursos de capital, sendo liberado na 

segunda quinzena de dezembro limites de empenho adicional, possibilitando a redução das alíquotas 

de corte. 

  

Tipo

Código

Código Tipo

0041-Paraná

0041-Paraná

0041-Paraná

Identificação da Ação

Código 20RK.26241.0041 Atividade

Descrição FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

Unidade Orçamentária 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não           Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras

Lei Orçamentária 2015

Execução Orçamentária e Financeira

Iniciativa 03GD

Objetivo 841

Programa

EDUCACAO SUPERIOR - 

GRADUACAO, POS-GRADUACAO, 2032 Atividade

Não 

Processados

146.280.447,00 194.296.511,00 137.255.838,88 122.482.841,88 113.186.331,80 9.296.510,08 14.772.997,00 

Nº do subtítulo/ 

Localizador

Dotação Despesa Restos a Pagar Inscritos 2015

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados

Execução Física

Nº do subtítulo/ 

Localizador
Descrição da meta

Unidade de 

medida

Montante

Previsto

Reprogramado 

(*) Realizado

Manutenção das atividades da Universidade Estudantes 

Matriculados 6.981 6.981

15.879.611,87 10.294.933,86 3.624.527,71 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Nº do subtítulo/ 

Localizador

 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas  Valor em 

1/1/2015 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta

Unidade de 

medida Realizada
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Quadro 16 – Ação/Subtítulos – OFSS – Ação 4002 

 
Fonte: CPCO/Tesouro Gerencial e SIMEC em 22/02/2016 

 

A ação 4002 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR teve sua dotação inicial 

de R$ 19.144.583,00, não sofrendo cortes em custeio durante o exercício, possibilitando o empenho 

de 17.880.305,39. Ocorreu contingenciamento de 50% em relação aos R$ 2.500.000,00 de capital da 

ação. Verifica-se que dos R$ 1.264.277,61 não empenhados, a sua quase totalidade se refere ao 

contingenciamento realizado na modalidade capital.  

  

Tipo

Código

Código Tipo

0041-Paraná

0041-Paraná

0041-Paraná

Identificação da Ação

Código 4002.26241.0041 Atividade

Descrição ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR

Unidade Orçamentária 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não           Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras

Lei Orçamentária 2015

Execução Orçamentária e Financeira

Iniciativa 03GA

Objetivo 0841

Programa

EDUCACAO SUPERIOR - 

GRADUACAO, POS-GRADUACAO, 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 2032

Atividade

Não 

Processados

19.144.583,00 19.144.583,00 17.880.305,39 17.400.572,88 17.089.333,43 311.239,45 479.732,51 

Nº do subtítulo/ 

Localizador

Dotação Despesa Restos a Pagar Inscritos 2015

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados

Execução Física

Nº do subtítulo/ 

Localizador
Descrição da meta

Unidade de 

medida

Montante

Previsto

Reprogramado 

(*) Realizado

Prestação de Assistência ao Aluno de Ensino 

Superior

Alunos 

Atendidos 8841 8841

1.773.369,89 880.336,47 180.467,33 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Nº do subtítulo/ 

Localizador

 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas  Valor em 

1/1/2015 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta

Unidade de 

medida Realizada
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Quadro 17 – Ação/Subtítulos – OFSS – Ação 8282 

 
Fonte: CPCO/Tesouro Gerencial e SIMEC em 22/02/2016 

 

A ação 8282 - REESTRUTURACAO E EXPANSAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO 

SUPERIOR teve uma dotação de R$ 85.055.837,00. Da mesma forma que em outras ações, houve 

um corte de 10% em custeio e 50% em capital. O valor empenhado foi de R$ 50.689.528,29. A 

diferença entre o recebido e o empenhado se deve aos cortes nos limites de empenho. Esta ação foi 

mais penalizada por possuir um montante mais significativo em capital, que ultrapassou R$ 27,78 

milhões. 

De forma geral os recursos foram utilizados dentro dos limites estabelecidos pelo MEC. A utilização 

do orçamento de forma planejada foi prejudicada devido ao cenário de incertezas que se fez presente 

durante todo o exercício. A liberação de despesas especialmente em reformas e manutenções 

necessárias ao funcionamento da instituição foi realizada com precaução devido aos riscos de 

contingenciamento orçamentário ou de limites de empenho.  

As metas físicas foram atingidas satisfatoriamente nos programas 4002 e 20RK, conforme 

programação inicial. Os programas 20RJ, 20GK e 8282 tiveram prejuízos em sua execução em 

virtude dos contingenciamentos de limites de empenho estabelecidos pelo MEC. O programa 20RJ 

sofreu redução da meta de qualificação e os programas 20GK e 8282 foram executados com certo 

grau de precariedade. 

  

Tipo

Código

Código Tipo

0041-Paraná

0041-Paraná

0041-Paraná

Identificação da Ação

Código 8282.26241.0041 Atividade

Descrição REESTRUTURACAO E EXPANSAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

Unidade Orçamentária 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  )Não           Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras

Lei Orçamentária 2015

Execução Orçamentária e Financeira

Iniciativa 03GD

Objetivo 0841

Programa

EDUCACAO SUPERIOR - 

GRADUACAO, POS-GRADUACAO, 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 2032

Atividade

Não 

Processados

85.055.837,00 85.055.837,00 50.689.528,29 43.785.003,05 39.826.315,02 3.958.688,03 6.904.525,24 

Nº do subtítulo/ 

Localizador

Dotação Despesa Restos a Pagar Inscritos 2015

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados

Execução Física

Nº do subtítulo/ 

Localizador
Descrição da meta

Unidade de 

medida

Montante

Previsto

Reprogramado 

(*) Realizado

Realização e obras e compra de equipamentos (1) 

reformas, manutenção e custeio de ampliação (2) e 

atendimento ao programa mais médicos (3)

Programas 

Viabilizados 3 3 3

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Nº do subtítulo/ 

Localizador

 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas  Valor em 

1/1/2015 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta

Unidade de 

medida Realizada

9.497.164,60 4.124.551,43 158.072,54 
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Quadro 18 – Ação/Subtítulos – OFSS – HC 

Identificação da Ação 

Código 12.331.2109.00M1.0041 

Descrição Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - No Estado do Paraná 

Iniciativa (i) 

Objetivo (i) 

Programa 2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação 

Unidade 

Orçamentária 

26372 - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 

Restos a Pagar inscritos 

2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

00M1.0041 22.560,00  32.560,00  22.160,52  22.160,52  22.160,52  -    -    

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador Descrição da meta 

Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramado 

(*) Realizado 

(ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 

01/01/2015 

 Valor 

Liquidado 

 Valor 

Cancelad

o Descrição da meta 

Unidad

e de 

medida Realizada 

00M1.0041 -    -    -     n/a   n/a   n/a  

Ação: 12.331.2109.00M1.0041 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - No Estado 

do Paraná 

Análise Crítica: 

Recursos destinados a pagamento de benefícios da folha de pessoal, executados dentro da normalidade. 

 

  



90 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Continuação 

Identificação da Ação 

Código 09.272.0089.0181.0041 

Descrição Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - no Estado do Paraná 

Iniciativa (i) 

Objetivo (i) 

Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União 

Unidade Orçamentária 26372 - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 

Ação Prioritária (  ) Sim  (  x  )Não  Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria  ( ) Outras 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 

Restos a Pagar inscritos 

2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

0181.0041 484.705,00    684.705,00  582.685,45  582.685,45  582.685,45    -    -  

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 

Localizador Descrição da meta 

Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramado 

(*) Realizado 

(ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 

01/01/2015  Valor Liquidado 

 Valor 

Cancelado Descrição da meta 

Unidade 

de 

medida Realizada 

0181.0041   -    -    -   n/a   n/a   n/a  

Ação: 09.272.0089.0181.0041 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - no Estado do Paraná 

Análise Crítica: 

Recursos destinados a pagamento da folha de pessoal, executados dentro da normalidade 
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Continuação 

Identificação da Ação 

Código 12.122.2109.09HB.0001 

Descrição 

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do 

Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do 

Paraná 

Iniciativa (i) 

Objetivo (i) 

Programa 2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação 

Unidade Orçamentária 26372 - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 

Ação Prioritária (  ) Sim  (  x  )Não  Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria  ( ) Outras 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localiza

dor 

Dotação Despesa 

Restos a Pagar inscritos 

2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

09HB.00

01 

30.088.204,

00  

33.388.204,0

0  

32.285.063,3

4  

32.285.063,3

4  

32.285.063,3

4   -    -  

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 

Localizador Descrição da meta 

Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

(ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e 

Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 

01/01/2015  Valor Liquidado 

 Valor 

Cancelado 

Descrição da 

meta 

Unidade de 

medida Realizada 

09HB.0001 - - - n/a n/a n/a 

Ação: 12.122.2109.09HB.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime 

de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Paraná 

Análise Crítica: 

Recursos destinados a pagamento de encargos da folha de pessoal, executados dentro da normalidade. 
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Continuação 

Identificação da Ação 

Código 12.301.2109.2004.0041 

Descrição 

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 

Dependentes - No Estado do Paraná 

Iniciativa (i) 

Objetivo (i) 

Programa 2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação 

Unidade 

Orçamentária 

26372 - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 

Ação Prioritária (  ) Sim  (  x  )Não  Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria  ( ) Outras 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 

Restos a Pagar inscritos 

2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

2004.0041 4.324.498,00 4.008.638,00 3.894.379,85 3.850.387,41 3.792.738,07 43.992,44 57.649,34 

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador Descrição da meta 

Unidade 

de medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

(ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e 

Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 

01/01/2015 

 Valor 

Liquidado 

 Valor 

Cancel

ado Descrição da meta 

Unidade 

de medida Realizada 

2004.0041  58.063,68    57.903,68    -   (ii)   (ii)   (ii)  

Ação: 12.301.2109.2004.0041 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e 

seus Dependentes - No Estado do Paraná 

Análise Crítica: 

Recursos destinados a pagamento de benefícios da folha de pessoal, executados dentro da normalidade. 
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Continuação 

Identificação da Ação 

Código 12.331.2109.2010.0041 

Descrição 

Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No 

Estado do Paraná 

Iniciativa (i) 

Objetivo (i) 

Programa 2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação 

Unidade 

Orçamentária 

26372 - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 

Ação Prioritária (  ) Sim  (  x  )Não  Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria  ( ) Outras 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 

Restos a Pagar inscritos 

2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processa

dos 

2010.0041 248.167,00  248.167,00  111.036,73  111.036,73  111.036,73    -    -  

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador Descrição da meta 

Unidade 

de medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

(ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 

01/01/2015 

 Valor 

Liquidado 

 Valor 

Cancelado Descrição da meta 

Unidade 

de medida Realizada 

2010.0041   -    -    -   n/a   n/a   n/a  

Ação: 12.331.2109.2010.0041 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e 

Militares - No Estado do Paraná 

Análise Crítica: 

Recursos destinados a pagamento de benefícios da folha de pessoal, executados dentro da normalidade. 
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Continuação 

Identificação da Ação 

Código 12.331.2109.2011.0041 

Descrição Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná 

Iniciativa (i) 

Objetivo (i) 

Programa 2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação 

Unidade 

Orçamentária 

26372 - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 

Ação Prioritária (  ) Sim  (  x  )Não  Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria  ( ) Outras 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 

Restos a Pagar inscritos 

2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

2011.0041 682.461,00  742.461,00  728.245,60  728.245,60  728.245,60    -    -  

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador Descrição da meta 

Unidade 

de medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

(ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 

01/01/2015 

 Valor 

Liquidado 

 Valor 

Cancelado Descrição da meta 

Unidade 

de medida Realizada 

2011.0041   -    -    -   n/a   n/a   n/a  

Ação: 12.331.2109.2011.0041 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do 

Paraná 

Análise Crítica: 

Recursos destinados a pagamento de benefícios da folha de pessoal, executados dentro da normalidade 
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Continuação 

Identificação da Ação 

Código 12.331.2109.2012.0041 

Descrição Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná 

Iniciativa (i) 

Objetivo (i) 

Programa 2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação 

Unidade 

Orçamentária 

26372 - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 

Ação Prioritária (  ) Sim  (  x  )Não  Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria  ( ) Outras 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 

Restos a Pagar inscritos 

2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

2012.0041 9.306.281,00  8.856.281,00 8.362.761,41 8.362.761,41  8.362.761,41    -    -  

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador Descrição da meta 

Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramado 

(*) 

Realizad

o 

(ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 

01/01/2015 

 Valor 

Liquidado 

 Valor 

Cancelado Descrição da meta 

Unidade 

de 

medida Realizada 

2012.0041   -    -    -   n/a   n/a   n/a  

Ação: 12.331.2109.2012.0041 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do 

Paraná 

Análise Crítica: 

Recursos destinados a pagamento de benefícios da folha de pessoal, executados dentro da normalidade. 
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Continuação 

Identificação da Ação 

Código 12.302.2032.20RX.0041 

Descrição Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Paraná 

Iniciativa 

03GE - Expansão, reestruturação, manutenção e funcionamento dos hospitais universitários federais, 

com promoção da qualificação de recursos humanos na saúde e ampliação de programas de 

Residência em Saúde, nas profissões, especialidades e regiões prioritárias para o país. 

Objetivo 

0841 - Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, 

em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos 

em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o 

apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de 

recursos humanos. 

Programa 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

Unidade 

Orçamentária 

26372 - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 

Ação 

Prioritária 

(  ) Sim  (  x  )Não  Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria  ( ) Outras 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 

Restos a Pagar inscritos 

2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

20RX.0041 2.271.000,00 2.271.000,00 1.271.262,13 1.007.163,80 875.114,64 264.098,33 132.049,16 

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador Descrição da meta 

Unidade 

de medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramado 

(*) Realizado 

20RX.0041 

Promoção de mecanismos de financiamento das 

Instituições Hospitalares, considerando os Planos 

de Reestruturação apresentados, possibilitando a 

melhoria dos processos de gestão; a adequação da 

estrutura física; a recuperação e modernização do 

parque tecnológico; a reestruturação do quadro de 

recursos humanos; o aprimoramento das atividades 

hospitalares vinculadas ao ensino, pesquisa, 

extensão e assistência à saúde, com base na 

avaliação permanente e incorporação de novas 

tecnologias em saúde.  

Unidade 

apoiada 

(unidade) 

1 1 1 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 

01/01/201

5 

 Valor 

Liquidado  Valor Cancelado 

Descrição da 

meta 

Unidade 

de medida Realizada 

20RX.0041 - - -  n/a   n/a   n/a  

Ação: 12.302.2032.20RX.0041 - Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do 

Paraná 

Análise Crítica: 

Recursos destinados principalmente a contrapartida orçamentária de receitas diretamente arrecadadas, sendo 

executados parcialmente considerando a frustração da arrecadação. 
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Continuação 

Identificação da Ação 

Código 12.302.2109.20TP.0041 

Descrição Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Paraná 

Iniciativa (i) 

Objetivo (i) 

Programa 2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação 

Unidade 

Orçamentária 

26372 - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 

Ação Prioritária (  ) Sim  (  x  )Não  Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria  ( ) Outras 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 

Restos a Pagar inscritos 

2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

20TP.0041 161.053.022,00 

170.935.502,

00 

169.333.572,

26 

169.333.572,

26 

169.333.572,

26   -    -  

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador Descrição da meta 

Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramad

o (*) 

Realizad

o 

(ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 

01/01/2015 

 Valor 

Liquidado 

 Valor 

Cancelado Descrição da meta 

Unidad

e de 

medida Realizada 

20TP.0041   -    -    -   n/a   n/a   n/a  

Ação: 12.302.2109.20TP.0041 - Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Paraná 

Análise Crítica: 

Recursos destinados a pagamento da folha de pessoal, executados dentro da normalidade. 
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Continuação 

Identificação da Ação 

Código 12.302.2032.4086.0041 

Descrição Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Paraná 

Iniciativa 

03GE - Expansão, reestruturação, manutenção e funcionamento dos hospitais universitários 

federais, com promoção da qualificação de recursos humanos na saúde e ampliação de programas 

de Residência em Saúde, nas profissões, especialidades e regiões prioritárias para o país. 

Objetivo 

0841 - Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, 

em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos 

em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o 

apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de 

recursos humanos. 

Programa 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

Unidade 

Orçamentária 

26372 - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 

Ação 

Prioritária 

(  ) Sim  (  x  )Não  Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria  ( ) Outras 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

4086.0041 6.942.625,00 6.942.625,00 6.084.336,61 5.771.347,12 5.688.914,12 312.989,49  82.433,00  

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizad

or Descrição da meta 

Unidade 

de medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramado 

(*) Realizado 

4086.0041 

Gestão administrativa, financeira e técnica e 

desenvolvimento de ações visando ao 

funcionamento, à manutenção e à melhoria da 

qualidade dos serviços hospitalares prestados à 

comunidade, bem como restauração e modernização 

das instalações, inclusive por meio de obras de 

pequeno vulto e aquisição e reposição de materiais, 

observados os limites da legislação vigente.  

Instituição 

beneficiad

a 

(unidade) 

2 2 2 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizad

or 

Execução Orçamentária e 

Financeira Execução Física - Metas 

 Valor 

em 

01/01/2

015 

 Valor 

Liquida

do 

 Valor 

Cancel

ado Descrição da meta 

Unidade 

de 

medida Realizada 

4086.0041 
508.931,

84  

406.711,

33  

81.891

,33  

Gestão administrativa, financeira e técnica e 

desenvolvimento de ações visando ao funcionamento, 

à manutenção e à melhoria da qualidade dos serviços 

hospitalares prestados à comunidade, bem como 

restauração e modernização das instalações, inclusive 

por meio de obras de pequeno vulto e aquisição e 

reposição de materiais, observados os limites da 

legislação vigente. 

 

Unidade 

administ

rada 

(unidade

)  

6 

Ação: 12.302.2032.4086.0041 - Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Paraná 

Análise Crítica: 

Recursos destinados principalmente a contrapartida orçamentária de receitas diretamente arrecadadas, incluindo o 

atendimento de demandas judiciais de medicamentos e uma emenda 

parlamentar, sendo executados dentro da normalidade, já considerando a frustração na arrecadação. 
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Continuação 

Identificação da Ação 

Código 12.128.2109.4572.0041 

Descrição 

Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No 

Estado do Paraná 

Iniciativa (i) 

Objetivo (i) 

Programa 2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação 

Unidade 

Orçamentária 

26372 - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 

Ação 

Prioritária 

(  ) Sim  (  x  )Não  Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria  ( ) Outras 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

4572.0041 100.000,00  100.000,00  29.501,37  29.501,37  29.501,37  -  -  

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador Descrição da meta 

Unidade 

de medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramado 

(*) 

Realiz

ado 

4572.0041 

Realização de ações diversas voltadas ao 

treinamento de servidores, tais como custeio 

dos eventos, pagamento de passagens e diárias 

aos servidores, quando em viagem para 

capacitação, taxa de inscrição em cursos, 

seminários, congressos e outras despesas 

relacionadas à capacitação de pessoal. 

Promover a qualificação e a requalificação de 

pessoal com vistas à melhoria continuada dos 

processos de trabalho, dos índices de satisfação 

pelos serviços prestados à sociedade e do 

crescimento profissional.  

Servidor 

capacitad

o 

(unidade) 

250 551 551 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e 

Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 

01/01/201

5 

 Valor 

Liquidado 

 Valor 

Cancelado Descrição da meta 

Unidade de 

medida Realizada 

4572.0041   -    -    -   n/a   n/a   n/a  

Ação: 12.128.2109.4572.0041 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 

Requalificação - No Estado do Paraná 

Análise Crítica: 

Recursos executados dentro do planejamento apresentado para treinamento de servidores, considerando a necessidade 

de contingenciamento de despesas no decorrer do exercício. 

Fonte: Divisão Administrativa Financeira – HC 

 

4.3.3 Evidenciação de eventos que tenham prejudicado o desenvolvimento das ações 

As ações foram desenvolvidas de acordo com o programado, refletindo o crescimento da instituição 

no PPA 2012-2015 durante o período de 2012 a 2014. O ano de 2015 foi marcado por um clima de 

incertezas em relação ao orçamento disponibilizado e aos repasses financeiros, levando a dificuldade 
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na condução da programação e execução orçamentária. O orçamento teve sua aprovação pelo governo 

federal próximo à metade do exercício fiscal com contingenciamento dos limites de empenho em 

10% para custeio e 50% para capital. Este contingenciamento levou à realização de ajustes internos 

com impacto na redução da qualidade ideal das atividades meios de apoio da instituição.  

Os repasses de recursos financeiros por parte do MEC para pagamento dos empenhos já liquidados 

se deu com atrasos durante todo o ano de 2015, gerando conflito entre a UFPR e as empresas 

prestadoras de mão de obra terceirizada, com indicativos e indícios de paralisação das atividades. O 

atraso sistemático no pagamento tende a levar ao aumento das margens de retorno das empresas com 

a finalidade de cobrir os custos da utilização do capital próprio das empresas, encarecendo desta 

forma as novas licitações da UFPR. 

Fonte: CPCO/PROPLAN 

4.3.4 Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento 

Não foram assumidas obrigações sem créditos orçamentários correspondentes. 

Fonte: CPCO/PROPLAN 

4.3.5 Restos a pagar de exercícios anteriores 

Quadro 19 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores – UFPR 

Restos a Pagar não Processados  

Ano de 

Inscrição 
Montante 01/01/2015 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2015 

2014 46.472.770,89  33.676.590,18  3.420.371,56  9.375.809,15  

2013 3.868.354,60  550.983,11  943.069,25  2.374.302,24  

2012 5.321.871,47  284.038,28  348.997,31  4.688.835,88  

2011 17.528.387,48  1.253.315,82  23.500,00  16.251.571,66  

Restos a Pagar Processados  

Ano de 

Inscrição 
Montante 01/01/2015 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2015 

2014 16.582.005,14  16.413.459,74  146.494,99  22.050,41  

2013 80.333,90  18.032,94  41.682,33  20.618,63  

2012 323.417,15  162.288,21  19.935,02  141.193,92  

2011 136.558,13  100.940,26  35.379,88  237,99  

2010 40,00    40,00  0,00  

2009 5.083,20    5.083,20  0,00  

2007 352,04    352,04  0,00  

Fonte: CPCO/PROPLAN 

O ano de 2015 iniciou-se com um montante superior a R$ 73 milhões em Restos a Pagar (RAP) não 

processados, e R$ 17 milhões em processados. No final do exercício o valor de RAP processados foi 

inferior a R$ 185 mil, apresentando um bom desempenho na realização dos pagamentos. O RAP não 

processado teve um desempenho mais modesto, fruto de empenhos realizados principalmente no ano 

de 2011 em obras de restauro com lenta execução. Os valores decorrentes dos anos mais recentes de 

RAP não processados como de 2014 para 2015 apresentaram redução significativa, passando de R$ 

46,47 milhões para R$ 9,37 milhões, com pagamento de R$ 33,67 milhões e cancelamento de R$ 

3,42 milhões. Na somatória de todos os anos de empenho seu valor passou dos R$ 73 milhões para 

R$ 32,69 milhões. 
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Quadro 20 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores – HC 

Restos a pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante 01/01/2015 Pagamento Cancelamento  
Saldo a pagar em 

31/12/2015 

2014 8.328.512,07  7.690.600,08  220.048,43  417.863,56  

2013 102.881,36  690,00  66.915,25  35.276,11  

2012 896.800,00  - - 896.800,00  

2011 1.483.431,33  603.407,23  23.500,00  856.524,10  

Restos a pagar Processados 

Ano de Inscrição Montante 01/01/2015 Pagamento Cancelamento  
Saldo a pagar em 

31/12/2015 

2014 8.290.681,67  8.286.188,20  4.493,47  0,00  

2013 10.203,52  4.431,50  5.772,02  - 

2012 17.405,21  1.153,81  16.251,40  - 

2011 76.666,71  41.474,03  35.192,68  - 

2009 5.083,20  - 5.083,20  - 

Fonte: Divisão Administrativa Financeira – HC 

 

A insuficiência de liberação de recursos financeiros por parte dos órgãos competentes em Brasília, 

principalmente mais ao final dos exercícios de 2014 e 2015, aumentaram os valores inscritos em 

restos a pagar. Durante o exercício de 2015, os valores inscritos em exercícios anteriores foram pagos 

dentro da normalidade, embora exigindo sacrifício dos fornecedores considerando os prazos para 

recebimento. 

4.3.6 Execução descentralizada com transferência de recursos 

Considerando que as transferências voluntárias realizadas pela UFPR no exercício 2015 somente 

compreendem convênios fundamentados no Decreto 6.170/2007, firmados com fundações de apoio 

nos temos da Lei 8.958/1994. 

E, considerando que as informações relativas às avenças firmadas com base na Lei 8.958/1994 devem 

compor conteúdo específico do Relatório de Gestão 2015, as informações relativas à descentralização 

de recursos para outros órgãos e entidades, públicas ou privadas, para execução de ações ou atividades 

de responsabilidade da UPC podem ser acessadas no item C1 – Projetos Desenvolvidos pelas 

Fundações de Apoio à página 358. 

Ressalta-se que todas as informações sobre transferências voluntárias da UFPR podem ser acessadas, 

em inteiro teor, no Sistema Integrado de Gestão de Acordos - SIGeA, no endereço www.ufpr.br/sigea 

e através do Acesso Livre no Portal dos Convênios do Governo Federal – SICONV, 
www.convenios.gov.br. 

Fonte: CRI/PROPLAN 

  

http://www.ufpr.br/sigea
http://www.convenios.gov.br/
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4.3.6.1 Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas 

Considerando a individualização orçamentária do Hospital de Clínicas da UFPR (UO 26372), as 

ações relativas à descentralização de recursos também são individualizadas. 

No âmbito do HC, as atividades de controle de prestações de contas, quanto a adequada aplicação dos 

recursos e cumprimentos dos prazos, são de responsabilidade da Diretoria Administrativa daquele 

hospital de ensino. 

No que tange as transferências da UFPR, os recursos descentralizados pela Universidade limitam-se 

às transferências voluntárias, firmadas com fundações de apoio nos termos da Lei 8.958/1994, através 

de convênios, com execução fundamentada no Decreto 6.170/2007. O gerenciamento e fiscalização 

dessas transferências são atividades desempenhadas por servidores da UFPR, especificamente 

designados para tanto. A fiscalização in loco, além da realizada pelo fiscal designado pela UFPR, 

segue a programação estabelecida pela Auditoria Interna em seu PAINT. 

A UFPR não constituiu uma unidade formal e centralizada de análise de prestação de contas de 

transferências voluntárias. É atribuição do Conselho de Curadores -  CONCUR, conforme determina 

a Resolução 17/11-COPLAD, que normatiza a relação da UFPR com suas fundações de apoio, a 

análise e posicionamento sobre as contas prestadas e relativas aos projetos executados mediante o 

suporte administrativo e operacional de Fundações de Apoio à UFPR com base em análises e 

aprovação quanto ao cumprimento finalístico e da adequada aplicação dos recursos aportados pelos 

Setores de Ensino ou Pró-Reitorias: unidades responsáveis pela autorização de execução do projeto . 

A Unidade de Monitoramento e Acompanhamento de projetos, unidade vinculada à CRI/PROPLAN 

e que conta com apenas dois servidores, realiza o acompanhamento de prazos das Prestações de 

Contas e Relatórios de Execução dos projetos registrados no SICONV. 

Todas as informações sobre transferências voluntárias da UFPR podem ser acessadas, em inteiro teor, 

no Sistema Integrado de Gestão de Acordos – SIGeA, no endereço www.ufpr.br/sigea e através do 

Acesso Livre no Portal dos Convênios do Governo Federal - SICONV, www.convenios.gov.br. 

Fonte: CRI/PROPLAN 

4.3.7 Informações sobre a realização das receitas 

As principais receitas de arrecadação própria da instituição são provenientes de contratos do núcleo 

de concursos da UFPR com órgãos governamentais e instituições para realização de concursos 

públicos (R$ 10,1 milhões). Na sequência, em ordem decrescente de valores, tem-se as arrecadações 

provenientes dos cursos de especialização (R$ 7,5 milhões) e arrecadações para realização do 

vestibular (R$ 6,8 milhões). Os demais recursos arrecadados são provenientes de serviços 

administrativos, contratos de prestação de serviço, convênios de cooperação e taxas arrecadadas. 

Esses recursos geraram em 2015 uma receita para manutenção das atividades meio, laboratórios, 

bibliotecas, equipamentos, entre outros, superiores a R$ 6,4 milhões, minimizando os impactos do 

corte orçamentário promovido pelo governo federal. 

Fonte: CPCO/PROPLAN 

http://www.ufpr.br/sigea
http://www.convenios.gov.br/
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4.3.8 Informações sobre a execução das despesas 

Quadro 21 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – UFPR 

 
  

Grupos de Despesa

1. Pessoal 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

11 - Vencimentos e vantagens 

fixas - pessoal civil
621.226.367,06 565.857.307,93 621.226.367,06 565.857.307,93 - - 621.188.764,65 565.855.262,46

01 - Aposent.RPPS, Reser. 

Remuner. E reform.Militar
321.931.942,75 290.722.460,64 321.931.942,75 290.722.460,64 - - 321.931.942,75 290.722.460,64

13 - Obrigações patronais 158.133.372,65 144.268.094,36 158.133.372,65 144.268.094,36 - - 158.133.372,65 144.268.094,36

Demais elementos do grupo 97.502.394,15 88.591.978,16 97.502.394,15 88.591.978,16 - - 97.469.486,64 88.591.978,16

2. Juros e Encargos da Dívida

1º Elemento de despesa 

2º Elemento de despesa 

3º Elemento de despesa 

Demais elementos do grupo

3. Outras Despesas Correntes

39 - Outros serviços de terc. - PJ 161.178.275,19 142.564.276,15 153.935.112,12 131.536.496,69 7.243.163,07 11.027.779,46 132.268.514,52 124.760.286,80

37 - Locação de mão de obra 79.910.571,78 73.513.272,47 71.707.442,14 66.355.129,47 8.203.129,64 7.158.143,00 65.975.319,15 65.763.630,93

30 - Material de consumo 41.402.058,53 44.197.731,12 36.600.721,53 39.323.908,75 4.801.337,00 4.873.822,37 32.203.210,18 36.969.232,29

18 - Aux. Financ a estudantes 29.406.803,79 26.715.019,72 29.155.488,04 26.635.723,53 251.315,75 79.296,19 28.996.788,04 26.607.062,53

Demais elementos do grupo 87.672,029,87 89.046.025,45 86.752.279,57 88.378.219,77 919.750,30 667.805,60 86.209.969,45 88.006.637,02

Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos

Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  Código UO: 26241 UGO:26241

DESPESAS CORRENTES
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Continuação 

 
Fonte: CPCO/Tesouro Gerencial e SIAFI Gerencial em 15/02/16 

A divisão das despesas por grupos e elementos de despesa evidencia o crescimento das despesas com folha de pagamento e outras despesas correntes. O 

crescimento em outras despesas ocorre nos principais elementos de despesa, ou seja, nos serviços de pessoa jurídica, locação de mão de obra, material 

de consumo e auxílio financeiro a estudantes. Percebe-se desta forma uma concentração nas atividades essenciais da instituição. Verifica-se que aumento 

do valor empenhado e liquidado em locação de mão de obra não foi acompanhado pelo aumento do valor pago efetivamente. O pagamento não foi 

realizado devido a atrasos e limitações nos repasses financeiros por parte do Governo Federal, levando a conflitos entre a UFPR e empresas de locação 

de mão de obra. O atraso sistemático no pagamento tende a levar ao aumento das margens de retorno das empresas com a finalidade de cobrir os custos 

da utilização do capital próprio das empresas, encarecendo desta forma as novas licitações da UFPR. 

As despesas em capital sofreram reduções significativas, decorrente dos cortes nos limites de empenho em capital em 50%. Este corte impactou na 

redução das compras de equipamentos, material permanente e na realização de novas obras e instalações nos diversos campus da UFPR. A redução mais 

significativa em volume ocorreu nos serviços de terceiros destinados a formação de capital. O montante de 2014 havia sido atípico com recebimento de 

descentralizações de outros ministérios, em especial do DENIT voltados para serviços de apoio técnico a construções de pontes e estradas. Com a redução 

Grupos de Despesa

4. Investimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

52 - Equip. e material permanente 15.924.308,62 22.059.270,41 9.981.877,16 18.876.247,71 5.942.431,46 3.183.022,70 7.915.226,50 14.741.671,61

51 - Obras e instalações 12.400.041,12 18.404.473,44 8.718.208,43 11.257.538,52 3.681.832,69 7.146.934,92 8.135.499,70 8.958.753,59

39 - Outros serviços de terc. - PJ 7.140.475,60 33.961.235,67 2.702.478,16 21.969.769,10 4.437.997,44 11.991.466,57 2.380.323,02 21.963.799,10

Demais elementos do grupo 989.111.45 10.928.293,24 777.657,86 10.583.793,24 211.453,60 344.500,00 777.657,86 10.565.793,24

5. Inversões Financeiras

61 - Aquisição de imóveis 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

6. Amortização da Dívida

1º elemento de despesa

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

DESPESAS DE CAPITAL

Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos
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do orçamento do Ministério dos Transportes houve queda nas descentralizações para a UFPR e em consequência redução dos empenhos neste elemento 

de despesa.  

Em 2014 foi realizada a compra de um imóvel, fato que não ocorreu em 2015, levando a redução neste item de aplicação.  

Quadro 22 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – HC 

Unidade Orçamentária: Hospital de Clínicas da UFPR Código da UO: 26372  UGO: 153808  

DESPESAS CORRENTES 

Grupo de Despesa Empenhada  Liquidada  RP não processados  Valores Pagos  

1. Despesa de Pessoal 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

11 - Vencimento e vantagens fixas - Pessoal civil 157.893.204,39  144.741.629,66  157.893.204,39  144.741.629,66  - - 157.893.204,39  144.739.584,19  

13 - Obrigações Patronais 32.285.063,34  29.930.257,96  32.285.063,34  29.930.257,96  - - 32.285.063,34  29.930.257,96  

16 - Outras Despesas variáveis - Pessoal Civil 11.100.254,58  11.975.619,52  11.100.254,58  11.975.619,52  - - 11.100.254,58  11.975.619,52  

Demais elementos dos grupos 922.798,74  797.586,67  922.798,74  797.586,67  - - 922.798,74  797.586,67  

2. Juros e Encargos da Dívida         

Sem Ocorrências - - - - - - - - 

3. Outras Despesas Correntes         

46 - Auxilio Alimentação 8.362.761,41  8.524.737,42  8.362.761,41  8.524.737,42  - - 8.362.761,41  8.524.737,42  

93 - Indenizações e Restituição 3.457.665,05  3.650.366,35  3.457.665,05  3.650.366,35  - - 3.457.665,05  3.650.366,35  

39 - Outros Serviços de Terceiros – PJ 2.994.388,48  3.575.830,16  2.940.767,06  3.565.075,43  53.621,42  10.754,73  2.876.917,72  3.565.075,43  

Demais elementos dos grupos 4.173.482,15  3.491.970,55  4.114.246,64  3.265.121,82  59.235,51  226.848,73  4.038.013,64  2.801.884,92  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupo de Despesa  
Empenhada  Liquidada  RP não processados  Valores Pagos  

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

4.Investimentos                 

39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ 1.241.262,13  422.557,32  977.163,80  422.557,32  264.098,33  - 845.114,64  422.557,32  

52 - Equipamento de Material Permanente 274.125,00  446.329,08  30.000,00  162.920,56  244.125,00  283.408,52  30.000,00  162.920,56  

5.Inversões Financeiras - - - - - - - - 

Sem Ocorrências - - - - - - - - 

6. Amortização da Dívida - - - - - - - - 

Sem Ocorrências - - - - - - - - 

Fonte: Divisão Administrativa Financeira – HC 
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Quadro 23 – Despesas por Modalidade de Contratação – UFPR 

 
Fonte: CPCO/Tesouro Gerencial e SIAFI Gerencial em 15/02/16 

Observa-se no quadro demonstrativo de despesas a redução do volume de contratações. Esta redução 

impacta em todas as modalidades dentro dos grupos de licitação, contratação direta e regime de 

execução especial. Essa redução é reflexo da própria redução do orçamento e das descentralizações 

recebidas em 2015 em relação a 2014. Destacam-se nas reduções, as tomadas de preços que caem 

mais de um terço e a dispensa de licitação em quase um terço em relação a 2014. A modalidade 

pregão eletrônico manteve-se como a mais significativa nos processos de licitação, apresentando leve 

redução. O crescimento do volume das contratações se deu somente em relação às despesas 

vinculadas à folha de pagamento, com destaque ainda para a redução das diárias concedidas aos 

servidores. 

Unidade Orçamentária: UFPR 26241

2015 2014 2015 2014

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 151.533.924,47 165.013.426,65 137.717.734,46 155.461.407,53 

a)    Convite 76.742,19 76.742,19 

b)    Tomada de Preços 1.336.463,68 4.380.637,27 1.179.641,62 3.531.635,36 

c)     Concorrência 8.449.591,81 12.708.163,42 8.037.931,61 10.978.346,19 

d)    Pregão 141.747.868,98 147.847.883,77 128.500.161,23 140.874.683,79 

e)     Concurso

f)     Consulta

g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas

2.     Contratações Diretas (h+i) 41.344.097,02 88.164.966,41 35.739.830,15 84.731.589,76 

h)     Dispensa 26.294.447,97 71.671.455,16 24.287.651,86 69.056.326,16 

i)    Inexigibilidade 15.049.649,05 16.493.511,25 11.452.178,29 15.675.263,60 

3.     Regime de Execução Especial 536,20 5.286,64 536,20 5.286,64 

j)      Suprimento de Fundos 536,20 5.286,64 536,20 5.286,64 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 1.266.898.692,30 1.155.543.960,94 1.266.826.724,05 1.155.541.915,47 

k)      Pagamento em Folha 1.264.995.642,83 1.152.883.998,25 1.264.923.970,18 1.152.881.952,78 

l)    Diárias 1.903.049,47 2.659.962,69 1.902.753,87 2.659.962,69 

5.     Outros 139.348.091,63 99.629.027,23 123.301.250,25 96.034.463,30 

6.     Total (1+2+3+4+5) 1.599.125.341,62 1.508.356.667,87 1.563.586.075,11 1.491.774.662,70 

 Código UO: 26241 UGO: 26241

Modalidade de Contratação
Despesa Liquidada Despesa paga
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Quadro 24 – Despesas por Modalidade de Contratação – HC 

Unidade Orçamentária: Hospital de Clinicas 

da UFPR Código da UO: 26372 UGO: 153808 

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2015 2014 2015 2014 

1. Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f+g) 51.902.224,27 56.817.598,40 47.339.209,39 52.125.879,51 

a) Convite - 46.742,19   46.742,19  

b) Tomada de Preço - -  - 

c) Concorrência - -  - 

d) Pregão 51.902.224,27  56.770.856,21  47.339.209,39  52.079.137,32  

e) Concurso - -  - 

f) Consulta - -  - 

g) Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas - -  - 

2. Contratações Diretas (h+i) 10.401.921,23  39.904.823,66  9.496.370,08  39.354.485,77  

h) Dispensa 3.978.942,27  33.139.618,58  3.978.942,27  32.702.068,79  

i) Inexigibilidade 6.422.978,96  6.765.205,08  5.517.427,81  6.652.416,98  

3. Regime de Execução Especial - - - - 

j) Suprimento de Fundos - - - - 

4. Pagamento de Pessoal (k+l) 2.058.957,42  2.125.018,81  2.058.957,42  2.125.018,81  

k) Pagamento em folha 2.058.957,42  2.125.018,81  2.058.957,42  2.125.018,81  

l) Diárias - - - - 

5. Outros 74.384.241,94 26.778.196,51 65.643.112,29 24.181.894,89 

6. Total (1+2+3+4+5) 138.747.344,86 125.625.637,38 124.537.649,18 117.787.278,98 

Fonte: Divisão Administrativa Financeira – HC 

 

4.3.9 Suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e cartões e pagamento do governo federal 

Quadro 25 – Concessão de suprimento de fundos 

Exercício 

Financeiro 

Unidade Gestora (UG) 

do SIAFI 

Meio de Concessão Valor do 

maior 

limite 

individual 

concedido 

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do 

Governo Federal 

Código Nome ou Sigla Quantidade  
Valor 

Total 
Quantidade  

Valor 

Total 

2015 
153079 UFPR * * 02 536,20 1.000,00 

153808 HC * * * * * 

2014 
153079 UFPR * * 03 18.000,00 6.000,00 

153808 HC * * * * * 

Fonte: DCF/PROPLAN  
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Quadro 26 – Utilização de suprimento de fundos 

Exercício 

Unidade Gestora (UG) 

do SIAFI 
Conta Tipo B 

Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque Fatura 
Total 

(a+b) Código 
Nome ou 

Sigla 

Quantidad

e  
Valor Total 

Quantidad

e  

Valor dos 

Saques (a) 

Valor das 

Faturas (b) 

2015 
153079 UFPR * * 02 * 536,20 536,20 

153808 HC * * * * * * 

2014 
153079 UFPR * * 03 * 5.286,64 5.286,64 

153808 HC * * * * * * 

Fonte: DCF/PROPLAN 

 

Quadro 27 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 

Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total 

153079 UFPR 

339030 26 279,75 

 24 60,18 

336,75 
25 111,27 

26 57,00 

153808 HC 

* 
* * 

* * 

* 
* * 

* * 

Fonte: DCF/PROPLAN 

4.4 Desempenho Operacional 

A Missão da UFPR é contribuir com o desenvolvimento sustentável, priorizando a formação 
continuada do profissional cidadão e produzindo, socializando e apropriando o conhecimento de 
forma articulada com os demais segmentos da Sociedade, sendo referência no Brasil. Alicerçada nos 
seguintes princípios: 

 Universidade pública, gratuita, de qualidade e comprometida socialmente; 

 Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Liberdade na construção e autonomia na disseminação do conhecimento. 

No PDI – 2012-2016, a UFPR considera que a missão básica da Educação Superior permanece 
vinculada a quatro objetivos principais:  

 A produção de novos conhecimentos (função da pesquisa); 

 A formação de pessoal altamente qualificado (função do Ensino); 

 A integração do ensino e da pesquisa com demandas sociais, buscando comprometimento da 

comunidade universitária, e estabelecendo mecanismos que inter-relacionem o saber 

acadêmico ao saber dos demais segmentos da sociedade (função da Extensão); 

 A função ética, que inclui a cidadania e a crítica social. 

A UFPR comemorou 103 anos em 2015 celebrando importantes conquistas. Apesar da crise 
econômica que atinge o País, a Universidade cresceu em todas as áreas, ampliou suas ações de 
inclusão social e de internacionalização e fortaleceu ainda mais seu papel estratégico para a educação, 
a cultura e a economia do Paraná. Destacamos a transparência e a adoção da prática permanente da 
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democracia em todas as instâncias colegiadas e Conselhos Superiores; a assistência estudantil (bolsas: 
alimentação, moradia, creches e mobilidade acadêmica); a importância dos projetos de extensão, de 
inclusão social e combate à violência como o “Conte Conosco”; a criação do novo Campi de Jandaia 
do Sul; criação de novos cursos de Graduação no Setor Palotina, Jandaia do Sul, Setor de Ciências 
da Terra no Centro de Estudos do Mar; aumento de cursos de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu; 
aumento da produção científica e a evolução na concessão de patentes, contratos de licenciamento e 
empresas incubadas/graduadas. O exercício de 2015 estabeleceu um dos marcos da interiorização da 
UFPR, com a aprovação do Curso de Medicina para o município de Toledo.  

As dificuldades encontradas pela UFPR foram em decorrência da greve dos servidores docentes e 
técnico-administrativos, instalada em praticamente todas as Universidades Federais. Na UFPR o 
movimento dos técnico-administrativos estendeu-se por três meses, houve invasão do prédio da 
Reitoria pelos discentes, situação que inviabilizou o andamento de processos administrativos. O fim 
da greve e a retomada das atividades fizeram com que o tempo restante para investimentos no 
exercício fosse insuficiente para a conclusão de ações programadas para 2015.  

O ano de 2015 foi um ano de desafios para a UFPR, houve o contingenciamento dos limites de 
empenho por parte do Governo Federal, liberando apenas dois terços da proposta orçamentária no 
início do ano; também a aprovação tardia do orçamento; em meados do primeiro semestre, novo 
contingenciamento, sendo 10% do custeio e 50% do capital aprovado na proposta orçamentária e 
atraso na liberação dos recursos financeiros dos empenhos líquidos. Diante do exposto, a UFPR teve 
insuficiência de recursos para os compromissos programados e redução da qualidade desejável de 
suporte nas atividades meio (paralisação das reformas e construções; descontentamento dos 
fornecedores terceirizados, com ameaça de paralisação dos serviços prestados). 

A UFPR enfrentou todos os desafios do ano de 2015 com coragem, dedicação, competência, seriedade 
e a colaboração de toda a comunidade acadêmica. 
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4.5 Apresentação e Análise de indicadores de desempenho 

4.5.1 Apresentação dos indicadores de desempenho 

Quadro 28 – Resultado dos Indicadores Primários – Decisão TCU nº 408/2002 

Indicadores Primários 
Exercícios 

2015 2014 2013 2012 2011 

Custo Corrente com HU (Hospitais Universitários) R$ 953.788.326,07 R$ 877.130.187,77 R$ 813.686.515,32 R$ 706.311.720,55 R$ 666.472.592,19 

Custo Corrente sem HU (Hospitais Universitários) R$ 823.823.682,41 R$ 756.200.150,52 R$ 699.127.073,48 R$ 589.204.948,47 R$ 555.742.540,15 

Número de professores equivalentes 2.255,50 2.197,00 2.066,50 2.031,00 2.197,50 

Número de funcionários equivalentes com HU (Hospitais 

Universitários) 
6.674,30 7.383,23 7.119,03 3.514,23 4.859,70 

Número de funcionários equivalentes sem HU (Hospitais 

Universitários) 
4.929,20 5.420,98 5.308,78 2.725,88 3.120,70 

Total de alunos regularmente matriculados na graduação (AG) 29.780 26.431 26.942 26.353 23.342 

Total de alunos na pós-graduação Stricto Sensu, incluindo-se 

alunos de mestrado e de doutorado (APG) 
5.673 5.493 4.137 4.309 4.309 

Alunos de residência médica (AR) 350 357 320 305 289 

Número de alunos da graduação em tempo integral (AGTI) 19.778,38 18.134,68 16.812,30 17.451,11 18.669,58 

Número de alunos equivalentes da graduação (AGE) 38.312,04 35.059,68 32.930,85 34.150,79 35.879,76 

Número de alunos da pós-graduação em tempo integral 

(APGTI) 
11.346 10.986 8.068 8.618 8.618 

Número de alunos tempo integral de residência médica (ARTI) 700 714 640 610 578 

FONTE: CPI/PROPLAN  
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Quadro 29 – Resultado dos Indicadores da Decisão TCU nº 408/2002 

 
FONTE: CPI/PROPLAN 

  

2015 2014 2013 2012 2011

Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente 18.940,14R$                 18.758,26R$              19.541,52R$                 16.282,00R$                  R$            14.785,61 

Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente 16.359,33R$                 16.172,06R$              16.790,26R$                 13.582,79R$                  R$            12.329,08 

Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente 14,11                             13,58                          12,35                             13,14                                                      12,68 

Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU 4,77                               4,04                            3,58                               7,59                                                          5,73 

Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU 6,46                               5,50                            4,81                               9,79                                                          8,93 

Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente 2,96                               3,36                            3,44                               1,73                                                          2,21 

 Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente 2,19                               2,47                            2,57                               1,34                                                          1,42 

 Grau de Participação Estudantil (GPE) 0,66                               0,69                            0,62                               0,66                                                          0,80 

 Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (GEPG) 0,16                               0,17                            0,13                               0,14                                                          0,16 

 Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação 4,06                               4,26                            4,20                               4,80                                                          4,26 

 Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 4,37                               4,38                            4,34                               4,28                                                          4,20 

 Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 57,64% 62,15% 48,63% 63,39% 64,42%

Indicadores Decisão TCU 408/2002 - P
Exercícios
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4.5.2 Análise dos Indicadores de Desempenho 

Quadro 30 – Indicadores de desempenho 

 
Fonte: CPI/PROPLAN 

NOTA: (1) Hospital de Clínicas e Hospital Maternidade Victor Ferreira do Amaral 

  

I.a Custo Corrente com HU
(1)

 / Aluno Equivalente

Custo Corrente com HC e Maternidade 953788326,07

AGE + APGTI + ARTI 38312,043378375 + 11346 + 700

I.b Custo Corrente sem HU
(1)

 / Aluno Equivalente

Custo Corrente sem HC e Maternidade 823823682,41

AGE + APGTI + ARTI 38312,043378375 + 11346 + 700

II. Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente

AGTI + APGTI + ARTI 19778,3795 + 11346 + 700

N.º Professor Equivalente 2.255,50

III.a Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU
(1)

AGTI + APGTI + ARTI 19778,3795 + 11346 + 700

N.º Funcionário Equivalente com HC e Maternidade 6.674,30

III.b Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU

AGTI + APGTI + ARTI 19778,3795 + 11346 + 700

N.º Funcionário Equivalente sem HC e Maternidade 4929,20

IV.a Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente

N.º Funcionário Equivalente com HC e Maternidade 6674,30

N.º Professor Equivalente 2.255,50

IV.b  Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente

N.º Funcionário Equivalente sem HC e Maternidade 4929,20

N.º Professor Equivalente 2.255,50

V.  Grau de Participação Estudantil - GPE

AGTI 19778,38

AG 29.780,00

VI.  Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação - GEPG

APG 5.673

AG + APG 29780 + 5673

VII.  Conceito CAPES / MEC para a Pós-Graduação

Σ conceito de todos os programas de Pós-Graduação 313

N.º Programas Pós-Graduação 77

VIII.  Índice de Qualificação do Corpo Docente - IQCD

(5D + 3M + 2E + G) 10556

(D + M + E + G) 2.417

IX.  Taxa de Sucesso na Graduação - TSG

N.º Diplomados 3.209

N.º total de alunos ingressantes 5.567

0,66                 

0,16                 

4,06                 

4,37                 

57,64%

14,11               

4,77                 

6,46                 

2,96                 

2,19                 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Indicadores de Desempenho

=

=

=

=

18.940,14R$   

16.359,33R$   
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Quadro 31 – Custo Corrente com Hospital Universitário 

 
Fonte: DCF/PROGEPE-GPR 

 

Quadro 32 – Custo Corrente sem Hospital Universitário 

 
Fonte: DCF/PROGEPE-GPR 

 

Quadro 33 – Professor Equivalente 

 
Fonte: PROGEPE 

  

(+) Despesas correntes da Universidade (conta SIAFI nº 3.30.00.00) 1.598.363.815,77R$         

(-) 65% das despesas correntes totais do Hospital Universitário e Maternidade 241.362.909,67R$            

(-) Aposentadorias e Reformas (conta nº 3.31.90.01) 322.047.611,42R$            

(-) Pensões (conta nº 3.31.90.03) 66.743.642,16R$              

(-) Sentenças Judiciais (conta nº 3.31.90.91) 9.618.990,69R$                

(-) Despesas com pessoal cedido - docente 1.366.882,25R$                

(-) Despesas com pessoal cedido - técnico-administrativo 1.532.404,04R$                

(-) Despesa com afastamento País/exterior - docente e técnico-administrativo 1.903.049,47R$                

953.788.326,07R$            Custo corrente com HU

(+) Despesas correntes da Universidade (conta SIAFI nº 3.30.00.00) 1.598.363.815,77R$         

(-) 100% das despesas correntes totais do Hospital Universitário e Maternidade 371.327.553,33R$            

(-) Aposentadorias e Reformas (conta nº 3.31.90.01) 322.047.611,42R$            

(-) Pensões (conta nº 3.31.90.03) 66.743.642,16R$              

(-) Sentenças Judiciais (conta nº 3.31.90.91) 9.618.990,69R$                

(-) Despesas com pessoal cedido - docente 1.366.882,25R$                

(-) Despesas com pessoal cedido - técnico-administrativo 1.532.404,04R$                

(-) Despesa com afastamento País/exterior - docente e técnico-administrativo 1.903.049,47R$                

823.823.682,41R$            Custo corrente sem HU

Regime de Trabalho Docentes Peso Equivalência

Dedicação exclusiva 1.799                 1,00                   1.799,00        

40hs/semana 295                    1,00                   295,00           

20hs/semana 323                    0,50                   161,50           

Total 2.417                 2.255,50        

64                      

172                    

 Excluídos docentes afastados para capacitação e mandato eletivo ou 

cedidos para outros órgãos e/ ou entidades da administração pública em 

31/12 do exercício. 

 Docentes Temporários 
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Quadro 34 – Número de funcionários equivalentes com HU 

 
Fonte: PROGEPE / FUNPAR / DSG 

 

Quadro 35 – Número de funcionários equivalentes sem HU 

 
Fonte: PROGEPE / FUNPAR / DSG 

 

Regime de Trabalho Funcionários Peso Equivalência

DEhs/semana 970                         1,00 970,00                    

44hs/semana 178                         1,10 195,80                    

40hs/semana 4.132                      1,00 4.132,00                 

36hs/semana 532                         0,90 478,80                    

35hs/semana 1                             0,88 0,88                        

30hs/semana 735                         0,75 551,25                    

25hs/semana 7                             0,63 4,38                        

24hs/semana 76                           0,60 45,60                      

22hs/semana -                              0,55 -                              

20hs/semana 377                         0,50 188,50                    

12hs/semana -                              0,30 -                              

10hs/semana -                              0,25 -                              

8hs/semana 3                             0,20 0,60                        

6hs/semana -                              0,15 -                              

4hs/semana -                              0,10 -                              

Plantão 12h por escala 213                         0,50 106,50                    

Total 7.224                      - 6.674,30                 

-                              

Excluídos técnicos afastados para capacitação e mandato 

eletivo ou cedidos para outros órgãos e/ ou entidades da 

administração pública em 31/12 do exercício.

Regime de Trabalho Funcionários Peso Equivalência

DEhs/semana 970                         1,00 970,00                    

44hs/semana 178                         1,10 195,80                    

40hs/semana 2.565                      1,00 2.565,00                 

36hs/semana 532                         0,90 478,80                    

35hs/semana 1                             0,88 0,88                        

30hs/semana 701                         0,75 525,75                    

25hs/semana 7                             0,63 4,38                        

24hs/semana 35                           0,60 21,00                      

22hs/semana -                              0,55 -                              

20hs/semana 121                         0,50 60,50                      

12hs/semana -                              0,30 -                              

10hs/semana -                              0,25 -                              

8hs/semana 3                             0,20 0,60                        

6hs/semana -                              0,15 -                              

4hs/semana -                              0,10 -                              

Plantão 12h por escala 213                         0,50 106,50                    

Total 5.326                      - 4.929,20                 

-                              

 Excluídos técnicos afastados para capacitação e mandato 

eletivo ou cedidos para outros órgãos e/ ou entidades da 

administração pública em 31/12 do exercício. 
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Quadro 36 – Número de alunos 

 
Fonte: PROGRAD / PRPPG / PROPLAN 

A Matriculados - Graduação (AG) + Pós-Graduação - stricto sensu (APG) + Residência Médica (ARM) 35.803          

AG Matriculados Graduação 29.780          

APG Matriculados em Programas de Pós-Graduação s tricto sensu 5.673            

ARM Matriculados Residência Médica 350               

AGTI Alunos de Graduação em Tempo Integral 19.778,38     

AGE Alunos Equivalentes de Graduação 38.312,04     

APGTI Alunos de Pós-Graduação em Tempo Integral 11.346          

ARTI Alunos de Residência Médica em Tempo Integral 700               

AE Total Aluno Equivalente 50.358,04     

ATI Total Aluno em Tempo Integral 31.824,38     

NDI Número de alunos diplomados na Graduação 3.209            

- Nº de ingressantes relativos aos que se graduam no exercício 5.567            
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Quadro 37 – Número de alunos da graduação em tempo integral e equivalente 

 
 

Setor/Curso Turno

Número de 

Diplomados 

(NDI)

Duração 

Padrão 

(DPC)

Número de 

Ingressantes (NI)

 Fator de 

Retenção 

Peso do 

Grupo 

(PG)

Bônus por Turno 

Noturno (BN)

Bônus por Curso 

Fora de Sede 

(BFS)

 AGTI  AGE 

Número de 

Matriculados 

(AG)

Vagas Inscritos

Setor de Artes, Comunicação e Design

Artes Visuais - Bacharelado V 13 4           17 0,1150     1,5 1,00 1,0 61,98       92,97              65 16             122

Artes Visuais - Licenciatura V 10 4           18 0,1150     1,5 1,00 1,0 52,60       78,90              78 16             97

Comunicação Social - Jornalismo I 24 4           31 0,1000     1,0 1,00 1,0 112,60     112,60            136 30             465

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda I 18 4           28 0,1000     1,0 1,00 1,0 89,20       89,20              135 30             648

Comunicação Social - Relações Públicas I 16 4           30 0,1000     1,0 1,00 1,0 84,40       84,40              120 30             209

Design de Produto M 25 4           35 0,1200     1,5 1,00 1,0 122,00     183,00            157 33             267

Design Gráfico M 19 4           34 0,1200     1,5 1,00 1,0 100,12     150,18            179 33             575

Educação Artística V 2 4           0 0,1150     1,0 1,00 1,0 6,92          6,92                 2 -                0

Música - Bacharelado V 18 4           23 0,1150     1,5 1,00 1,0 85,28       127,92            99 20             87

Música - Licenciatura V 15 4           21 0,1150     1,5 1,00 1,0 72,90       109,35            98 20             60

Música - Licenciatura - PARFOR V 12 4           28 0,1000     1,0 1,00 1,0 68,80       68,80              58 -                0

Total 172             265                     856,80     1.104,24         1.127            228           2.530       

Setor de Ciências Agrárias 0 0 0 0

Agronomia - Curitiba I 75 5           139 0,0500     2,0 1,00 1,0 473,75     947,50            742 132           521

Engenharia Florestal I 65 5           83 0,0820     2,0 1,00 1,0 374,15     748,30            418 80             232

Engenharia Industrial Madeireira (Integral) I 25 5           50 0,0820     2,0 1,00 1,0 166,50     333,00            161 40             100

Engenharia Industrial Madeireira (Noturno) N 9 5           49 0,0820     2,0 1,07 1,0 98,69       211,20            187 40             130

Medicina Veterinária - Curitiba I 35 5           60 0,0650     4,5 1,00 1 217,63     979,31            355 60             1150

Zootecnia I 23 5           64 0,0650     4,5 1,00 1 173,73     781,76            249 55             204

Total 232             445                     1.504,44  4.001,07         2.112            407           2.337       

Setor de Ciências Biológicas -                           -                     0 -                

Biomedicina I 23 4           30 0,1250     2,0 1,00 1 110,50     221,00            143 30             564

Ciências Biológicas - Curitiba (Diurno) M 32 4           64 0,1250     2,0 1,00 1 176,00     352,00            317 60             496

Ciências Biológicas - Curitiba (Noturno) N 20 4           69 0,1250     2,0 1,07 1 139,00     297,46            347 60             316

Educação Física - Bacharelado I 57 5           80 0,0660     1,5 1,00 1 332,56     498,84            417 75             765

Educação Física - Licenciatura I 45 5           78 0,0660     1,5 1,00 1 281,10     421,65            347 75             380

Fisioterapia I 0 4           50 0,0660     1,5 1,00 1 50,00       75,00              81 50             451

Total 177             371                     1.089,16  1.865,95         1.652            350           2.972       

Setor de Ciências da Saúde -                           -                     0 -                

Enfermagem I 38 5           63 0,0660     1,5 1,00 1 233,79     350,69            292 55             448

Farmácia I 47 5           112 0,0660     2,0 1,00 1 331,76     663,52            539 108           478

Medicina I 169 6           190 0,0650     4,5 1,00 1 1.111,41  5.001,35         1181 190           7857

Nutrição I 61 5           71 0,0660     2,0 1,00 1 337,63     675,26            302 66             645

Odontologia I 71 5           91 0,0650     4,5 1,00 1 403,08     1.813,84         496 92             976

Terapia Ocupacional (Integral) I 32 5           67 0,0660     1,5 1,00 1 214,31     321,47            248 60             127

Terapia Ocupacional (Noturno) N 0 5           59 0,0660     1,5 1,07 1 73,75       118,37            227 60             114

Total 418             653                     2.705,73  8.944,48         3.285            631           10.645     
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Continuação 

 
  

Setor/Curso Turno

Número de 

Diplomados 

(NDI)

Duração 

Padrão 

(DPC)

Número de 

Ingressantes (NI)

 Fator de 

Retenção 

Peso do 

Grupo 

(PG)

Bônus por Turno 

Noturno (BN)

Bônus por Curso 

Fora de Sede 

(BFS)

 AGTI  AGE 

Número de 

Matriculados 

(AG)

Vagas Inscritos

Setor de Ciências da Terra 0 0 0 0

Aquicultura I 8 4           0 0,1325     2,0 1,00 1 28,24       56,48              30 -                0

Ciências Exatas N 0 5           33 0,1325     2,0 1,07 1 41,25       88,28              45 50             11

Engenharia Ambiental e Sanitária I 0 5           16 0,0820     2,0 1,00 1 20,00       40,00              16 50             145

Engenharia Cartográfica e de Agrimensura I 14 5           53 0,0820     2,0 1,00 1 124,49     248,98            237 44             105

Engenharia Civil M 0 5           49 0,0820     2,0 1,00 1 61,25       122,50            48 50             333

Engenharia de Aquicultura M 0 5           23 0,0820     2,0 1,00 1 28,75       57,50              37 30             31

Geografia (Diurno) M 28 4           35 0,1325     2,0 1,00 1 133,84     267,68            173 34             87

Geografia (Noturno) N 29 4           45 0,1325     2,0 1,07 1 147,37     315,37            224 40             145

Geologia I 22 4           33 0,1325     2,0 1,00 1 110,66     221,32            195 33             294

Oceanografia I 16 4           50 0,1325     2,0 1,00 1 106,48     212,96            205 40             150

Total 117             337                     802,33     1.631,07         1.210            371           1.301       

Setor de Ciências Exatas -                           -                     0 -                

Ciência da Computação N 33 4           80 0,1325     1,5 1,07 1 196,49     315,37            443 80             721

Estatística N 14 4           46 0,1325     1,5 1,07 1 95,42       153,15            231 66             178

Expressão Gráfica M 0 4           48 0,1325     1,5 1,00 1 48,00       72,00              142 44             111

Física - Bacharelado M 14 4           73 0,1325     2,0 1,00 1 122,42     244,84            251 70             206

Física - Licenciatura N 9 4           93 0,1325     2,0 1,07 1 124,77     267,01            303 90             189

Física - Licenciatura - PARFOR N 0 4           22 0,1000     1,0 1,07 1 22,00       23,54              31 -                0

Informática Biomédica I 0 4           36 0,1325     2,0 1,00 1 36,00       72,00              108 30             81

Matemática (Diurno) V 18 4           28 0,1325     1,5 1,00 1 91,54       137,31            130 44             122

Matemática (Noturno) N 20 4           11 0,1325     1,5 1,07 1 81,60       130,97            107 44             130

Matemática Industrial V 8 4           6 0,1325     1,5 1,00 1 34,24       51,36              80 40             53

Química (Diurno) I 35 4           79 0,1325     2,0 1,00 1 202,55     405,10            355 66             323

Química (Noturno) N 11 4           50 0,1325     2,0 1,07 1 88,83       190,10            187 40             113

Total 162             572                     1.143,86  2.062,74         2.368            614           2.227       
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Continuação 

 

 

  

Setor/Curso Turno

Número de 

Diplomados 

(NDI)

Duração 

Padrão 

(DPC)

Número de 

Ingressantes (NI)

 Fator de 

Retenção 

Peso do 

Grupo 

(PG)

Bônus por Turno 

Noturno (BN)

Bônus por Curso 

Fora de Sede 

(BFS)

 AGTI  AGE 

Número de 

Matriculados 

(AG)

Vagas Inscritos

Setor de Ciências Humanas 0 0 0 0

Ciências Sociais M 40 4           90 0,1000     1,0 1,00 1 226,00     226,00            404 80             349

Ciências Sociais - Licenciatura - PARFOR M 0 4           32 0,1000     1,0 1,00 1 32,00       32,00              60 -                0

Filosofia (Diurno) M 11 4           50 0,1000     1,0 1,00 1 87,40       87,40              185 40             116

Filosofia (Noturno) N 17 4           60 0,1000     1,0 1,07 1 117,80     126,05            241 50             235

História V 26 4           40 0,1000     1,0 1,00 1 128,40     128,40            188 40             441

História - Memória e Imagem N 13 4           41 0,1000     1,0 1,07 1 85,20       91,16              194 40             161

Letras - Espanhol ou Português/Espanhol M 9 4           32 0,1150     1,0 1,00 1 63,14       63,14              101 25             84

Letras - Francês N 3 4           20 0,1150     1,0 1,07 1 30,38       32,51              95 20             69

Letras - Inglês N 8 4           20 0,1150     1,0 1,07 1 47,68       51,02              88 20             141

Letras - Inglês ou Portugês/Inglês M 13 4           21 0,1150     1,0 1,00 1 65,98       65,98              98 20             256

Letras - Italiano ou Português/Italiano M 3 4           17 0,1150     1,0 1,00 1 27,38       27,38              53 15             41

Letras - Japonês N 2 4           24 0,1150     1,0 1,07 1 30,92       33,08              81 20             63

Letras - Libras N 0 4           31 0,1150     1,0 1,07 1 31,00       33,17              30 30             106

Letras - Português, e/ou Alemão, e/ou Grego, e/ou Latim M 13 4           27 0,1150     1,0 1,00 1 71,98       71,98              141 25             85

Letras - Polonês N 3 4           13 0,1150     1,0 1,07 1 23,38       25,02              40 10             17

Letras - Português N 27 4           41 0,1150     1,0 1,07 1 134,42     143,83            208 40             163

Psicologia I 62 5           82 0,1000     1,0 1,00 1 366,00     366,00            462 80             1649

Turismo N 13 4           53 0,1000     1,0 1,07 1 97,20       104,00            201 44             222

Total 263             694                     1.666,26  1.708,12         2.870            599           4.198       

Setor de Ciências Jurídicas -                           -                     0 -                

Direito (Diurno) M 83 5           99 0,1200     1,0 1,00 1 484,80     484,80            616 100           1764

Direito (Noturno) N 95 5           103 0,1200     1,0 1,07 1 542,00     579,94            602 100           1955

Total 178             202                     1.026,80  1.064,74         1.218            200           3.719       

Setor de Ciências Sociais Aplicadas -                           -                     0 -                

Administração (Diurno) M 35 4           57 0,1200     1,0 1,00 1 178,80     178,80            255 55             339

Administração (Noturno) N 104 4           152 0,1200     1,0 1,07 1 513,92     549,89            698 150           1241

Ciências Contábeis N 90 4           126 0,1200     1,0 1,07 1 439,20     469,94            508 120           816

Ciências Econômicas (Diurno) M 44 4           90 0,1200     1,0 1,00 1 243,12     243,12            403 80             188

Ciências Econômicas (Noturno) N 73 4           95 0,1200     1,0 1,07 1 349,04     373,47            551 90             397

Gestão da Informação M 30 4           64 0,1200     1,0 1,00 1 168,40     168,40            283 60             117

Total 376             584                     1.892,48  1.983,63         2.698            555           3.098       

Setor de Educação -                           -                     0 -                

Formação de Docentes p/ Educação Básica I 0 4           0 0,1000     1,0 1,00 1 -            -                   35 -                0

Pedagogia (Diurno) M 48 4           83 0,1000     1,0 1,00 1 246,20     246,20            367 70             177

Pedagogia (Noturno) N 48 4           112 0,1000     1,0 1,07 1 275,20     294,46            498 100           362

Total 96               195                     521,40     540,66            900               170           539           
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Setor/Curso Turno

Número de 

Diplomados 

(NDI)

Duração 

Padrão 

(DPC)

Número de 

Ingressantes (NI)

 Fator de 

Retenção 

Peso do 

Grupo 

(PG)

Bônus por Turno 

Noturno (BN)

Bônus por Curso 

Fora de Sede 

(BFS)

 AGTI  AGE 

Número de 

Matriculados 

(AG)

Vagas Inscritos

Setor de Educação Profissional e Tecnológica -                           -                     0 -                

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Diurno) V 21 3           42 0,0820     2,0 1,00 1 83,92       167,83            202 40             101

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) N 27 3           81 0,0820     2,0 1,07 1 128,14     274,22            340 80             482

Comunicação Institucional V 24 3           51 0,0820     2,0 1,00 1 98,15       196,31            179 45             97

Gestão da Qualidade N 27 3           54 0,0820     2,0 1,07 1 107,89     230,89            159 45             159

Gestão Pública N 18 3           49 0,0820     2,0 1,07 1 81,68       174,79            138 45             107

Luteria I 8 3           40 0,0820     2,0 1,00 1 49,97       99,94              107 30             111

Negócios Imobiliários N 27 3           47 0,0820     2,0 1,07 1 102,64     219,65            172 45             94

Produção Cênica N 8 3           49 0,0820     2,0 1,07 1 56,72       121,38            148 45             108

Secretariado N 39 3           54 0,0820     2,0 1,07 1 137,84     294,99            181 50             108

Total 199             467                     846,95     1.780,00         1.626            425           1.367       

Setor de Tecnologia -                           -                     0 -                

Arquitetura e Urbanismo I 33 4           62 0,1200     1,5 1,00 1 176,84     265,26            406 60             1713

Engenharia Ambiental I 26 5           65 0,0820     2,0 1,00 1 189,41     378,82            293 60             260

Engenharia Civil I 113 5           177 0,0820     2,0 1,00 1 691,33     1.382,66         1000 166           2075

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia I 26 5           31 0,0820     2,0 1,00 1 146,91     293,82            164 30             261

Engenharia de Produção - Curitiba I 25 5           64 0,0820     2,0 1,00 1 184,00     368,00            356 60             600

Engenharia Elétrica I 42 5           83 0,0820     2,0 1,00 1 278,47     556,94            514 88             639

Engenharia Elétrica - Sistemas Eletrônicos Embarcados N 7 5           70 0,0820     2,0 1,07 1 116,62     249,57            372 60             377

Engenharia Mecânica (Integral) I 63 5           109 0,0820     2,0 1,00 1 398,33     796,66            620 108           1182

Engenharia Mecânica (Noturno) N 24 5           87 0,0820     2,0 1,07 1 208,59     446,38            545 90             1071

Engenharia Química I 69 5           109 0,0820     2,0 1,00 1 423,29     846,58            698 108           1007

Total 428             857                     2.813,79  5.584,69         4.968            830           9.185       

Setor Jandaia do Sul -                           -                     0 -                

Ciências Exatas V 0 4           27 0,1325     2,0 1,00 1,05 27,00       56,70              30 50             18

Computação M 0 4           24 0,1325     2,0 1,00 1,05 24,00       50,40              39 50             10

Engenharia Agrícola M 0 5           59 0,0820     2,0 1,00 1,05 73,75       154,88            76 50             79

Engenharia de Alimentos M 0 5           49 0,0820     2,0 1,00 1,05 61,25       128,63            64 50             49

Engenharia de Produção V 0 5           58 0,0820     2,0 1,00 1,05 72,50       152,25            91 50             97

Total -                   217                     258,50     542,85            300               250           253           
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Continuação 

 
Fonte: COPAIE/PROGRAD 

NOTA: Duração Padrão do curso, Fator de Retenção e Peso do Grupo calculados de acordo com metodologia da SESu. 

  

Setor/Curso Turno

Número de 

Diplomados 

(NDI)

Duração 

Padrão 

(DPC)

Número de 

Ingressantes (NI)

 Fator de 

Retenção 

Peso do 

Grupo 

(PG)

Bônus por Turno 

Noturno (BN)

Bônus por Curso 

Fora de Sede 

(BFS)

 AGTI  AGE 

Número de 

Matriculados 

(AG)

Vagas Inscritos

Setor Litoral -                           -                     0 -                

Agroecologia M 21 3           44 0,0820     2,0 1,00 1,05 85,42       179,37            134 50             59

Artes M 17 5           55 0,1150     1,5 1,00 1,05 142,28     224,08            157 50             114

Ciências N 19 5           37 0,1250     2,0 1,07 1,05 129,38     290,71            112 50             32

Educação do Campo I 0 4           130 0,0500     2,0 1,00 1,05 130,00     273,00            240 -                0

Educação Física N 0 4           49 0,0660     1,5 1,07 1 49,00       78,65              110 50             453

Fisioterapia I 27 5           0 0,0660     1,5 1,00 1,05 110,16     173,50            34 -                0

Gestão Ambiental I 17 5           47 0,1200     1,0 1,00 1,05 132,70     139,34            139 45             72

Gestão de Turismo N 20 3           48 0,0820     2,0 1,07 1,05 85,92       193,06            122 50             40

Gestão Desportiva e do Lazer N 3 5           0 0,1200     1,0 1,07 1,05 13,05       14,66              24 -                0

Gestão e Empreendedorismo N 23 5           50 0,1200     1,0 1,07 1,05 162,55     182,62            163 50             116

Gestão Imobiliária N 32 3           0 0,0820     2,0 1,07 1,05 79,87       179,47            52 -                0

Gestão Pública N 11 5           49 0,1200     1,0 1,07 1,05 109,10     122,57            127 50             56

Informática e Cidadania N 19 5           0 0,1325     1,5 1,07 1,05 83,84       141,29            75 -                0

Linguagem e Comunicação N 17 5           34 0,1150     1,0 1,07 1,05 116,03     130,35            88 50             29

Orientação Comunitária N 11 3           0 0,0820     2,0 1,07 1,05 27,46       61,69              22 -                0

Saúde Coletiva N 18 5           44 0,0660     1,5 1,07 1,05 128,44     216,45            105 50             29

Serviço Social N 16 5           52 0,1200     1,0 1,07 1,05 134,60     151,22            162 50             137

Total 271             639                     1.719,78  2.752,05         1.866            545           1.137       

Setor Palotina -                           -                     0 -                

Agronomia - Palotina I 1 5           88 0,0500     2,0 1,00 1,05 114,00     239,40            375 80             380

Aquicultura - Tecnologia N 13 3           0 0,0820     2,0 1,07 1,05 32,45       72,91              23 -                0

Biocombustíveis N 9 3           0 0,0820     2,0 1,07 1,05 22,46       50,48              59 -                0

Biotecnologia N 27 3           48 0,0820     2,0 1,07 1,05 103,39     232,32            181 80             67

Ciências Biológicas - Palotina I 26 4           51 0,1250     2,0 1,00 1,05 142,00     298,20            216 80             79

Ciências Exatas N 0 4           78 0,1325     2,0 1,07 1,05 78,00       175,27            88 120           67

Computação N 0 4           56 0,1325     2,0 1,07 1,05 56,00       125,83            74 50             54

Engenharia de Aquicultura I 0 5           36 0,0820     2,0 1,00 1,05 45,00       94,50              49 60             16

Engenharia de Energias Renováveis M 0 5           41 0,0820     2,0 1,00 1,05 51,25       107,63            46 60             63

Medicina Veterinária - Palotina I 44 5           85 0,0650     4,5 1,00 1,05 285,55     1.349,22         469 80             553

Total 120             483                     930,10     2.745,76         1.580            610           1.279       

TOTAL UFPR 3.209          6.981                  19.778     38.312            29.780         6.785       46.787     
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Quadro 38 – Número de Alunos Tempo Integral de Pós-Graduação e Residência Médica 

 
 

  

Conceito CAPES Matriculados Concluintes Conceito CAPES Matriculados Concluintes

Setor de Ciências Agrárias

Agronomia - Produção Vegetal     5 44 9 5 86 17 260             -                    

Ciência do Solo      4 36 4 4 35 4 142             -                    

Ciências Veterinárias                   4 70 5 4 109 34 358             -                    

Engenharia Florestal 4 50 27 4 37 1 174             -                    

Zootecnia 4 33 0 4 24 0 114             -                    

Total 233 45 291 56 1.048         -                    

Setor de Ciências Biológicas

Biologia Celular e Molecular         5 16 4 5 54 4 140             -                    

Botânica                                     3 22 13 44               -                    

Ciências (Bioquímica)                                  6 34 14 6 84 8 236             -                    

Ciências Biológicas (Entomologia) 6 24 10 6 44 8 136             -                    

Ecologia e Conservação               5 35 3 5 59 4 188             -                    

Educação Física                         5 61 12 5 54 5 230             -                    

Farmacologia                              4 30 8 4 38 4 136             -                    

Fisiologia 4 33 1 4 18 0 102             -                    

Genética                                    4 32 3 4 50 8 164             -                    

Microbiologia, Parasitologia e Patologia 5 21 11 5 29 5 100             -                    

Zoologia                                      4 30 7 4 39 4 138             -                    

Total 338 86 469 50 1.614         -                    

Setor de Ciências Exatas

Educação em Ciências e em  Matemática 3 62 5 124             -                    

Física                                         6 26 18 6 41 12 134             -                    

Informática                                  4 85 32 4 61 6 292             -                    

Matemática 4 19 4 4 28 7 94               -                    

Matemática em Rede Nacional - Profissional 3 46 14 1 92               -                    

Química                                     6 57 24 6 98 24 310             -                    

Total 295 97 228 50 1.046         -                    

Setor/Programa APGTI ARTI
Matriculados 

RM

Mestrado Doutorado
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Continuação 

 
 

  

Conceito CAPES Matriculados Concluintes Conceito CAPES Matriculados Concluintes

Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes

Antropologia Social                      4 40 2 4 11 0 102             -                    

Ciência Política 4 48 4 96               -                    

Comunicação 3 30 15 60               -                    

Design                                       4 41 3 4 34 0 150             -                    

Filosofia 5 51 14 5 40 0 182             -                    

História                                      5 31 19 5 67 17 196             -                    

Letras                                        5 128 31 5 101 16 458             -                    

Música 4 39 9 4 13 0 104             -                    

Psicologia 3 94 7 188             -                    

Sociologia                                  4 35 17 4 70               -                    

Turismo 3 23 8 65 5 176             -                    

Total 560 129 331 38 1.782         -                    

Setor de Ciências Jurídicas

Direito 6 185 18 6 111 9 592             -                    

Total 185 18 111 9 592            -                    

Setor de Ciências da Saúde

Assistência Farmacêutica 3 43 0 86               -                    

Ciências Farmacêuticas              4 55 30 4 67 14 244             -                    

Enfermagem                               4 43 21 4 41 5 168             -                    

Enfermagem - Profissional 4 13 0 26               -                    

Medicina (Clínica Cirúrgica)                          4 21 7 4 32 1 106             -                    

Medicina Interna                          4 59 11 4 40 3 198             -                    

Odontologia 3 30 14 60               -                    

Saúde da Criança e do Adolescente   4 26 4 4 22 3 96               -                    

Segurança Alimentar e Nutricional 3 28 10 56               -                    

Saúde Coletiva 3 19 0 38               -                    

Tocoginecologia 3 10 0 20               -                    

RESIDÊNCIA MÉDICA 350                -                  700               

Total 304 97 202 26 1.012         700              

ARTISetor/Programa
Mestrado Doutorado Matriculados 

RM
APGTI
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Continuação 

 
 

  

Conceito CAPES Matriculados Concluintes Conceito CAPES Matriculados Concluintes

Setor de Ciências Sociais Aplicadas

Administração                             4 42 21 4 31 5 146             -                    

Ciência, Gestão e Tec. da Informação 4 22 6 44               -                    

Ciência Política 4 48 0 4 19 0 134             -                    

Contabilidade                              4 35 17 4 12 0 94               -                    

Desenvolvimento Econômico        6 29 12 6 28 5 114             -                    

Desenvolvimento Econômico - Profissional      4 16 3 32               -                    

Políticas Públicas 4 27 11 4 27 3 108             -                    

Total 219 70 117 13 672            -                    

Setor de Ciências da Terra

Ciências Geodésicas                   5 35 4 5 33 4 136             -                    

Geografia                                    5 45 16 5 83 17 256             -                    

Geologia                                     4 35 8 4 21 1 112             -                    

Sistemas Costeiros e Oceânicos  4 48 7 4 34 0 164             -                    

Total 163 35 171 22 668            -                    

Setor de Educação

Educação 5 139 38 5 142 20 562             -                    

Educação Teoria e Prática de Ensino 3 47 14 94               -                    

Total 186 52 142 20 656            -                    

Setor de Educação Profissional e Tecnológica

Bioinformática 3 22 7 44               -                    

Total 22 7  - -                     44              -                    

Setor Palotina

Ciência Animal 3 35 6 70               -                    

Tecnologias de Bioprodutos Agroindustriais 3 10 0 20               -                    

Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável 3 25 9 50               -                    

Total 25 9  - -                     50              -                    

Setor Litoral

Desenvolvimento Territorial Sustentável 3 44 1 88               -                    

Total 139 25 -                     278            -                    

Setor/Programa
Mestrado Doutorado Matriculados 

RM
APGTI ARTI
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Continuação 

 
Fonte: PRPPG 

(1) Curso Intersetorial - Setor de Ciências Agrárias e Ciências da Terra 

(2) Curso Intersetorial - Setor de Ciências Exatas e Tecnologia 

Conceito CAPES Matriculados Concluintes Conceito CAPES Matriculados Concluintes

Setor de Tecnologia

Engenharia Ambiental 3 20 3 40               -                    

Engenharia de Alimentos 4 18 9 4 51 13 138             -                    

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 6 36 4 6 40 0 152             -                    

Engenharia de Construção Civil                          4 82 0 164             -                    

Engenharia de Produção 3 52 0 104             -                    

Engenharia Elétrica                     3 90 8 4 9 0 198             -                    

Engenharia em Rec. Hídricos e Ambiental      5 34 3 5 37 5 142             -                    

Engenharia Mecânica                  5 46 9 5 48 5 188             -                    

Engenharia Química 3 25 8 50               -                    

Meio Ambiente Urbano e Industrial - Profissional 3 45 20 90               -                    

Total 448 64 185 23 1.266         -                    

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Bioenergia (Interinstitucional) 3 18 1 36               -                    

Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular (em rede)4 0 0 1 2                 -                    

Total 18 1  - 1 0 38              -                    

Cursos intersetoriais

Meio Ambiente e Desenvolvimento (1) 4 17 15 4 21 11 76               -                    

Engenharia e Ciência dos Materiais (2) 4 55 17 4 38 186             -                    

Métodos Numéricos em Engenharia (2) 5 57 2 4 102 0 318             -                    

Total 129 34  - 161 11 580            -                    

TOTAL UFPR 3.264 769 2.409 318 0 11.346 700

ARTISetor/Programa
Mestrado Doutorado Matriculados 

RM
APGTI
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Quadro 39 – Conceito CAPES 

 
Fonte: PRPPG 

 

Quadro 40 – Qualificação do Corpo Docente 

 
Fonte: PRPPG 

 

Quadro 41 – Número de Diplomados e Ingressantes na Graduação 

 
FONTE: COPAIE-PROGRAD/ Relatório de Atividades UFPR 

 

Conceito Total de Programas Total Ponderado

Conceito 6 7 42

Conceito 5 14 70

Conceito 4 33 132

Conceito 3 23 69

Total 77 313

Regime de Trabalho Número Peso Total Ponderado

Doutorado (D) 1.857                 5,00                   9.285                         

Mestrado (M) 337                    3,00                   1.011                         

Especialização (E) 37                      2,00                   74                              

Graduação (G) 186                    1,00                   186                            

Total 2.417                 10.556                       

64                              

 Excluídos docentes afastados para capacitação e mandato eletivo ou 

cedidos para outros órgãos e/ ou entidades da administração pública 

em 31/12 do exercício. 

Duração Curso Nº de ingressantes Ingressantes

6 do exercício de 6 anos letivos atrás 175

5 do exercício de 5 anos letivos atrás 2.092

4 do exercício de 4 anos letivos atrás 2.639

3 do exercício de 3 anos letivos atrás 661

Número Total de Alunos Ingressantes 5.567

Número Total de Diplomados 3.209
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Quadro 42 – Resumo dos Indicadores Específicos 

 
  

Graduação 2015 2014 2013 2012 2011 2010

I. Relação Diplomado / Docente - RDD 1,53 1,59 1,32 1,51 1,38 1,69

II. Relação Aluno / Docente

   a. Relação Aluno Tempo Integral / Docente - RGD 9,45 8,98 8,81 9,42 9,26 10,16

   b. Relação Número de Matriculas / Docente - RMD 14,22 13,09 14,11 14,23 11,57 12,03

III. Índice de crescimento das Vagas oferecidas na Graduação - IVG 199,09 182,39 180,78 192,22 162,88 172,51

IV. Índice de crescimento das Matriculas na Graduação - IMG 189,85 168,50 171,76 168,00 148,81 139,28

V. Densidade Processo Seletivo de Ingresso - DPSI 6,90 7,81 6,66 7,24 7,45 7,40

VI. Taxa de Evasão no ano (a-1) - TEv 1,56 12,68 9,41 1,19 12,84 20,30

VII. Taxa de Matricula Noturna - TMN 0,34 0,34 0,35 0,33 0,32 0,29

VIII. Taxa de Matricula Fora de Sede - TMFS 0,13 0,11 0,10 0,11 0,11 0,08

Pós-Graduação 2015 2014 2013 2012 2011 2010

I. Taxa de Excelência na PG - TEPG 0,50 0,54 0,54 0,52 0,52 0,55

II. Taxa de Matrícula da PG - TMPG 0,16 0,17 0,13 0,14 0,16 0,15

III. Taxa de cobertura das Bolsas de Mestrado - TBM 0,39 0,40 0,66 0,61 0,53 0,54

IV. Taxa de cobertura das Bolsas de Doutorado - TBD 0,54 0,45 0,60 0,65 0,56 0,59

V. Índice de crescimento das Matrículas na Pós-Graduação

   a. Índice de crescimento de Matrícula da PG Mestrado - IMPGM 304,19 290,96 211,28 253,49 251,07 243,43

   b. Índice de crescimento de Matrícula da PG Doutorado - IMPGD 616,11 606,39 478,26 406,39 413,04 348,85

VI. Relação aluno de Pós-Graduação por Docente Doutor - APGDR 3,05 3,03 2,48 2,69 2,63 2,76

VII. Produtividade de Docente Doutor - PDR 0,59 0,71 0,88 0,78 0,78 0,76

Pesquisa 2015 2014 2013 2012 2011 2010

I. Taxa de alunos com bolsa de pesquisa

   a. Taxa de alunos com Bolsa - TB 0,09 0,12 0,12 0,15 0,12 0,11

   b. Taxa de alunos de Graduação com Bolsa - TBG 0,04 0,04 0,04 0,08 0,04 0,03

   c. Taxa de alunos de Pós-Graduação com Bolsa - TBPG 0,37 0,50 0,64 0,63 0,54 0,56

II. Taxa da Produção Intelectual

   a. Taxa de Produção Intelectual Docente Dedicação Exclusiva - TPIDE 24,72 24,16 25,04 88,68 14,88 18,07

   b. Taxa de Produção Intelectual de Grupos de Pesquisa - TPP 90,21 89,35 81,44 300,32 57,59 69,09

III. Taxa de Patenteamento

   a. Taxa de Patentes Licenciadas - TPL 0,57 1,00 0,00 (2) (2) (2)

   b. Taxa de Patentes Concedidas - TPC 0,13 0,01 0,02 (2) (2) (2)

IV. Taxa de Docentes em grupos de Pesquisa - TDP 0,60 0,93 0,50 0,75 0,71 0,69
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Continuação 

 
 

  

Extensão 2015 2014 2013 2012 2011 2010(2)

I. Taxa de alunos executores de ação de Extensão

a. Taxa de alunos executores de ação de Extensão - TE 0,07 0,09 0,08 0,04 0,10 0,09

b. Taxa de alunos de Graduação executores de ação de Extensão - TEG 0,08 0,11 0,08 0,00 0,10 0,11

c. Taxa de alunos de Pós-Graduação executores de ação de Extensão - TEPG 0,01 0,01 0,05 0,25 0,09 0,04

II. Taxa da Docentes executores de ação de Extensão - TDE 0,51 0,50 0,39 0,29 0,67 0,48

III. Número de Ações Equivalentes de Extensão - NAE 110.132.800,00 69.214.285,6 (1) 2.519.528,53 10.113.167,40 2.290.423,67 1.792.682,60

IV. Carga Horária Docente dedicada a ações de Extensão - CHDE 1578,81 1739,96 (1) 71,41 669,17 48,55 69,89

Acervo 2015 2014 2013 2012 2011 2010

I.a Densidade de Livros por Matrícula - DLM 17,22 18,78 18,36 18,13 19,42 19,61

I.b Densidade de Livros (e-books) por Matrícula - DLM 0,32 0,36 0,38 0,71 0,30 0,30

II.a Densidade de Títulos por Matrícula - DTM 10,54 11,53 11,51 11,39 12,72 13,06

II.b Densidade de Títulos (e-books) por Matrícula - DTM 0,32 0,36 0,38 0,71 0,30 0,30

III. Densidade de Títulos de Periódicos por Programa de Pós-Graduação - DP 189,12 116,28 223,17 137,69 240,39 157,46

IV. Densidade de Consulta por Livro - DC 0,12 0,15 0,37 0,33 0,43 0,43

Servidores 2015 2014 2013 2012 2011 2010

I. Taxa de Técnico-Administrativos (TA) com Curso Superior - TAS 0,23 0,48 0,53 0,68 0,65 0,55

II. Taxa de Técnico-Administrativos (TA) com Curso de Pós-Graduação - TAPG 0,53 0,25 0,17 0,13 0,07 0,36

III. Taxa de Docente em DE - TDDE 0,74 0,74 0,73 0,72 0,78 0,78

IV. Índice de crescimento do número de Docentes - ID 46,04 43,50 34,38 33,53 35,65 22,24

V. Índice de evolução do número de Docentes por Titulação

a. Índice de crescimento de Docente com Mestrado - IDTM -54,58 -50,40 -52,02 -46,36 -32,61 -39,49

b. Índice de crescimento de Docente com Doutorado - IDTD 293,43 283,90 254,03 239,19 247,25 204,66

VI. Índice de evolução do número de Técnico-Administrativos - ITA 77,71 76,00 73,59 65,48 65,48 66,45

VII. Índice de evolução do número de Técnico-Administrativos por Titulação

a. Índice de Técnico-Administrativos com Mestrado - ITAM 2433,33 1200,00 672,22 500,00 472,22 1711,11

b. Índice de Técnico-Administrativos com Doutorado - ITAD 3580,00 980,00 660,00 500,00 1.060,00 1.780,00

VIII. Taxa de Docentes Temporários - DT 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

IX. Taxa de Técnico-Administrativos (TA) Temporários - TAT (3) (3) (3) (3) (3) (3)
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Continuação 

 
Fonte: CPI/PROPLAN 

Notas: 

(1) Metodologia de cálculo foi alterada pela unidade fornecedora das informações 

(2) Nenhuma carta patente foi ainda concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, desta forma as taxas solicitadas não podem ser calculadas. 

(3) Não existe TA temporário 

Em 2011 foram incluídos nas fórmulas dos Hospitais Universitários dados do Hospital Maternidade Victor Ferreira do Amaral. 

Em 2010 a Taxa de Infecção Hospitalar foi calculada de forma distinta, por isso não será objeto de comparação. 

O grande aumento da TPIDE e da TPP deve-se ao fato de a partir de 2012 estarem sendo ponderadas de acordo com o tipo de produção. 

Hospitais Universitários 2015 2014 2013 2012 2011 2010

I. Densidade de Leito ativo por Médico Residente - DLR 1,09 1,34 1,58 1,67 1,49 1,85

II. Densidade de Internos (alunos) por Médico - DIM 1,91 1,08 1,16 1,33 1,29 0,89

III. Taxa de Infecção Hospitalar por período - TIH 5,93 6,47 6,82 7,95 7,90 0,01

IV. Taxa de Ocupação - TO 30.740,16 27.950,35 26.329,46 23.504,06 25.724,73 26.378,63

V. Média de Tempo de Permanência - MP 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

VI. Índice de Consultas por Médico - ICM 2.168,16 2.531,32 2.866,08 3.295,63 2.682,59 2.958,76

VII. Índice de Internação por Consulta - IIC 2,23 2,43 3,39 2,14 2,70 1,99

VIII. Taxa de Mortalidade Infantil - TMI 1,65 2,11 1,80 1,99 2,12 5,74

IX. Taxa de Partos cirúrgicos ou cesarianas - TP 32,87 32,41 37,06 38,15 37,27 56,30

X. Taxa de Intervenções Cirúrgicas - TIC 42,36 40,48 46,20 46,30 48,13 60,60

XI. Densidade de Exames Laboratoriais por Consulta - DELC 5,26 5,02 4,47 4,47 4,63 4,76

XII. Densidade de Exames Laboratoriais por Internação - DELI 101,06 98,24 82,60 79,83 87,74 96,73
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Quadro 43 – Cálculo dos Indicadores Específicos FORPLAD – Graduação 

 
FONTE: COPAIE-PROGRAD/ Relatório de Atividades 1997 

NOTA: (1) Docente em Tempo Integral incluindo os temporários. 

  

1.1 Relação Diplomado / Docente - RDD

N.º Diplomados na Graduação 3.209

Docente em Tempo Integral 
(1)

2.094

1.2 Relação Aluno / Docente

Aluno Tempo Integral 19.778,38

Docente em Tempo Integral 
(1)

2.094

N.º de Matriculas 29.780

Docente em Tempo Integral 
(1)

2.094

1.3 Índice de crescimento das Vagas oferecidas na Graduação - IVG

N.º de Vagas no ano x 100 6785 * 100

N.º de Vagas em 1997 3.408

1.4 Índice de crescimento das Matriculas na Graduação - IMG

N.º de Matriculas no ano x 100 29780 * 100

N.º de Matriculas em 1997 15.686

1.5 Densidade Processo Seletivo de Ingresso - DPSI

N.º de Inscritos nos Processos Seletivos 46.787

N.º de Vagas Oferecidas nos Processos Seletivos 6.785

1.6 Taxa de Evasão no ano (a-1) - TEv

{[matrículaa-1 - (matrículaa - ingressoa )] - Ndia-1} x 100 {[26430,5 - (29780 - 6981)] - 3218} * 100

matrículaa-1 26.431

1.7 Taxa de Matricula Noturna - TMN

N.º de Matriculas em Cursos Noturnos 10.009

N.º Total de Matriculas 29.780

1.8 Taxa de Matricula Fora de Sede - TMFS

N.º de Matriculas Fora de Sede 3.746

N.º Total de Matriculas 29.780
0,13       

0,34       

1,56

6,90       

1,53       

9,45       

14,22     

199,09   

189,85   IMG = 

DPSI = 

TEv = 

TMN = 

TMFS = =

=

=

=

= =

=

=

=

=

1. Graduação

=

=

=

==

=

=

=
RDD =

RGD = 

RMD = 

IVG = 
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Quadro 44 – Cálculo dos Indicadores Específicos FORPLAD – Pós-Graduação 

 
Fonte: PRPPG 

NOTA: (1) Docentes efetivos excluindo aqueles afastados para capacitação ou cedidos. 

 

Quadro 45 – Cálculo dos Indicadores Específicos FORPLAD – Pesquisa 

 
Fonte: PRPPG 

  

2.1 Taxa de Excelência na PG - TEPG

[(Matrículas de Mestrado conceito ≥ 4) + (Matrículas de Doutorado conceito ≥ 6)] 2417 + 446

N.º Matrículas na Pós-Graduação 5.673

2.2 Taxa de Matricula da PG - TMPG

N.º Matriculas na Pós-Graduação 5.673

Matriculas na Graduação + Matriculas na Pós-Graduação 29780 + 5673

2.3 Taxa de cobertura das Bolsas de Mestrado - TBM

Total de Bolsas de Mestrado (CAPES, CNPq, outras) 1.285

N.º de Matriculas nos cursos de Mestrado 3.264

2.4 Taxa de cobertura das Bolsas de Doutorado - TBD

Total de Bolsas de Doutorado (CAPES, CNPq, outras) 1.312

N.º de Matriculas nos cursos de Doutorado 2.409

2.5 Índice de crescimento das Matriculas na Pós-Graduação

N.º de Matriculas em Mestrado no ano x 100 3264 * 100

N.º de Matriculas nos cursos de Mestrado em 1997 1.073

N.º de Matriculas em Doutorado no ano x 100 2409 * 100

N.º de Matriculas nos cursos de Doutorado em 1997 391

2.6 Relação Aluno de Pós-Graduação por Docente Doutor - APGDR

N.º de Matriculas em Mestrado + N.º de Matrículas em Doutorado 3264 + 2409

N.º de Docentes Doutores 
(1)

1.857

2.7 Produtividade de Docente Doutor - PDR

N.º de Diplomados de Pós-Graduação 1.087

N.º de Docentes Doutores 
(1)

1.857

IMPGM = 

IMPGD = 

APGDR = 

PDR = 0,59     

3,05     

616,11 

304,19 =

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

2. Pós-Graduação

=

=

=

=

TEPG =

TMPG = 

TBM = 

TBD = 0,54     

0,39     

0,16     

0,50     

3.1 Taxa de alunos com Bolsa de pesquisa

N.º de Alunos Bolsistas (PIBIC, PG, outras) 3.165

Matrículas na Graduação + Matrículas na Pós-Graduação 29780 + 5673

N.º de Alunos Bolsistas na Graduação (PIBIC, outras) 1.046

N.º de Matriculas na Graduação 29.780

N.º de Alunos Bolsistas na Pós-Graduação (PG, outras) 2.119

N.º de Matriculas na Pós-Graduação 5.673

3.2 Taxa da Produção Intelectual

N.º de Produções Intelectuais (fonte: coleta CAPES) 44.475

N.º de Docentes em Dedicação Exclusiva 1.799

N.º de Produções Intelectuais (fonte: coleta CAPES) 44.475

N.º de Grupos de Pesquisa devidamente registrados/ cadastrados 493

3.3 Taxa de Patenteamento

N.º de Patentes Licenciadas 4

N.º de Patentes Concedidas 7

N.º de Patentes Concedidas 7

N.º de Patentes Depositadas 52

3.4 Taxa de Docentes em Grupos de Pesquisa - TDP

N.º de Docentes Efetivos pertencentes Grupos de Pesquisa 1.446 0,60       

N.º Docentes Efetivos 2.417

0,04       

0,09       

0,13       

0,57       

90,21     

24,72     

0,37       =

=

=

TDP = 

TPC = 

TPL = 

TPP = 

TPIDE = 

TBPG = 

TBG = 

TB =

3. Pesquisa

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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Quadro 46 – Cálculo dos Indicadores Específicos FORPLAD – Extensão 

 
Fonte: PROEC 

NOTA: (1) Aqui são computados como Docentes todos aqueles que estejam em atividade, excluindo-se os 

temporários e afastados para capacitação ou cedidos. 

 

Quadro 47 – Cálculo dos Indicadores Específicos FORPLAD – Acervo

 
FONTE: Sistema de Bibliotecas da UFPR. 

  

4.1 Taxa de alunos executores de ação de Extensão

N.º alunos executores de ações de Extensão (com ou sem 

percepção de bolsa de extensão)
2.433

Matrículas na Graduação + Matriculas na Pós-Graduação 29780 + 5673

N.º alunos da Graduação executores de ações de Extensão (com 

ou sem percepção de bolsa de extensão)
2.354

Matrículas na Graduação 29.780

N.º alunos da Pós-Graduação executores de ações de Extensão 79

Matrículas na Pós-Graduação 5.673

4.2 Taxa de Docentes executores de ações de Extensão - TDE

N.º de Docentes executores de ações de extensão 1.231

N.º total de Docentes 
(1) 2.417

4.3 Número de Ações equivalentes de Extensão - NAE

∑(Ação de extensão x CH) 850 * 1943520

15 15

4.4 Carga Horária Docente dedicada a ações de Extensão - CHDE

Total de carga horária dedicada a ações de Extensão 1.943.520

N.º de Docentes executores de ações de Extensão 1.231
             1.578,81 

                    0,07 

                    0,08 

                    0,01 

                    0,51 

  110.132.800,00  = 

 = 

 = 

 = 

 = 

4. Extensão

CHDE = 

NAE = 

TDE = 

TEPG = 

TEG = 

TE = =

=

=

=

=

=  = 

5.1 Densidade de Livros por Matrícula - DLM

N.º de Livros em papel 610.549

Matrículas na Graduação + Matriculas na Pós-Graduação 29780 + 5673

N.º de Livros em meio digital (e-books) 11.443

Matrículas na Graduação + Matriculas na Pós-Graduação 29780 + 5673

5.2 Densidade de Títulos por Matrícula - DTM

N.º de Títulos de Livros em papel 373.717

Matrículas na Graduação + Matrículas na Pós-Graduação 29780 + 5673

N.º de Títulos de Livros em meio digital (e-books) 11.443

Matrículas na Graduação + Matrículas na Pós-Graduação 29780 + 5673

5.3 Densidade de Títulos de Periódicos por Programa de Pós-Graduação - DP

N.º de Títulos de Periódicos em papel 14.562

N.º de Programas de Pós-Graduação 77

5.4 Densidade de Consulta por Livro - DC

N.º de Consultas a Livros 73.287

N.º de Livros em papel 610.549

=

=

=

0,12      

189,12  

0,32      

10,54    

0,32      

17,22    

5. Acervo

DC = 

DP = 

DTMD = 

DTM = 

DLMD =

DLM = =

=

=

=

=

= =

=

=
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Quadro 48 – Cálculo dos Indicadores Específicos FORPLAD – Servidores

 
FONTE: PROGEPE/ Relatório de Atividades 1997 

 

  

6.1 Taxa de Técnico-Administrativos (TA) com Curso Superior - TAS

N.º de Servidores TA´s com Curso Superior 885

N.º Total de TA´s 
(1) 3.835

6.2 Taxa de Técnico-Administrativos (TA) com Curso de Pós-Graduação (D+M+E) - TAPG

N.º de Servidores TA´s com Curso de Pós-Graduação 2.039

N.º Total de TA´s 
(1) 3.835

6.3 Taxa de Docentes em DE - TDDE

N.º de Docentes em Dedicação Exclusiva 1.799

N.º de Docentes 
(2) 2.417

6.4 Índice de crescimento do número de Docentes - ID

(N.º de Docentes no ano - N.º de Docentes em 1997) 
(2) * 100 (2417 - 1655) * 100

N.º de Docentes em 1997 
(2) 1.655

6.5 Índice de evolução do número de Docentes por Titulação

(N.º de Docentes com Mestrado no ano - N.º de Docentes com Mestrado em 1997) 
(2) * 100 (337 - 742) * 100

N.º de Docentes com Mestrado em 1997 
(2) 742

(N.º de Docentes com Doutorado no ano - N.º de Docentes com Doutorado em 1997) 
(2) * 100 (1857 - 472) * 100

N.º de Docentes com Doutorado em 1997 
(2) 472

6.6 Índice de evolução do número de Técnico-Administrativos - ITA

N.º de Técnico-Administrativos no ano - N.º de Técnico-Administrativos em 1997 x 100 
(3) (3835 - 2158) * 100

N.º de Técnico-Administrativos em 1997 
(3) 2.158

6.7 Índice de evolução do número de Técnico-Administrativos por Titulação

(N.º de TA´s com Mestrado no ano - N.º de TA´s com Mestrado em 1997) x 100 
(3) (456 - 18) * 100

N.º de TA´s com Mestrado em 1997 
(3) 18

(N.º de TA´s com Doutorado no ano - N.º de TA´s com Doutorado em 1997) x 100 
(3) (184 - 5) * 100

N.º de TA´s com Doutorado em 1997 
(3) 5

6.8 Taxa de Docentes Temporários - DT

N.º de Docentes Temporários 172

N.º de Docentes Efetivos + N.º de Docentes Temporários 2.417

6.9 Taxa de Técnico-Administrativos Temporários - TAT

N.º de TA´s Temporários -

N.º de TA´s Efetivos + N.º de TA´s Temporários -

DT = 

TAT = 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

IDTM = 

IDTD = 

ITA = 

ITAM = 

ITAD = 3.580,00 

2.433,33 

77,71      

293,43    

(54,58)     

=

== (4)

0,07        

=

=

=

=

=

6. Corpo de Servidores

=

=

=

= 46,04      

0,74        

0,53        

0,23        TAS =

TAPG = 

TDDE = 

ID = 
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Quadro 49 – Cálculo dos Indicadores Específicos FORPLAD – Hospitais Universitários 

 
FONTE: Serviço de Planejamento - Unidade de Informação/HC e Hospital Maternidade Victor Ferreira do 

Amaral/HMVFA 

Nota: Nos dados dos hospitais estão somadas informações do HC e HMVFA. 

 

Índice Taxa de Sucesso na Graduação 

No ano de 2015 a UFPR apresentou o índice Taxa de Sucesso na Graduação no valor de 57,64%, 
proporcionando uma média de 59,25% com medida de variabilidade (desvio padrão) de 6,75% no 
último quinquênio. Ainda que inferior ao ano anterior este valor se distancia da média histórica em 
menos de 2 pontos percentuais (1,61%) e é bem inferior ao índice de variabilidade. Considerando um 
nível de significância de 95% temos um intervalo de confiança para a média entre 54,2% e 64,3%, 
portanto o valor obtido para o índice em tela está dentro do intervalo de confiança estabelecido.  

Para refletir sobre este resultado é importante considerar que o mesmo é obtido pelo quociente entre 
o número de diplomados e o número de ingressantes. É manifesto que o aumento no número de 
ingressantes ao longo dos últimos anos reduz o valor obtido visto que a instituição tem mantido seus 

7.1 Densidade de Leito ativo por Médico Residente - DLR

N.º de leitos ativos 381

N.º de médicos residentes do Hospital Universitário 350

7.2 Densidade de Internos (alunos) por Médico - DIM

N.º de Internos 1.114

N.º de médicos do quadro efetivo 584

7.3 Taxa de Infecção Hospitalar por período - TIH

Total de casos de infecção em determinado período x 100 1047 * 100

Total de altas + Total de óbitos no mesmo período 17135 + 528

7.4 Taxa de Ocupação - TO

Total de pacientes-dia no ano x 100 117120 * 100

Total de leitos-dia no mesmo período 381

7.5 Média de Tempo de Permanência - MP

Total de pacientes-dia no ano 117.120

Total de pacientes com alta + remanescentes 116.592

7.6 Índice de Consultas por Médico - ICM

N.º de consultas no ano 344.737

N.º de médicos de ambulatório no mesmo período 159

7.7 Índice de Internação por Consulta - IIC

N.º de pacientes internados oriundos de emergência no ano x 100 6847 * 100

N.º de consultas nos ambulatórios no mesmo período 307.712

7.8 Taxa de Mortalidade Infantil - TMI

Total de óbitos infantis no ano x 100 72*100

Total de nascidos vivos no mesmo período 4.359

7.9 Taxa de Partos cirúrgicos ou cesarianas - TP

Total de cesarianas no ano x 100 1405 * 100

Total de partos no mesmo período 4.274

7.10 Taxa de Intervenções Cirúrgicas - TIC

Total de intervenções cirúrgicas pelo centro cirúrgico no ano x 100 7598 * 100

Total de internações no mesmo período 17.935

7.11 Densidade de Exames Laboratoriais por Consulta - DELC

N.º de exames laboratoriais 1.812.532

Total de consultas no período 344.737

7.12 Densidade de Exames Laboratoriais por Internação - DELI

N.º de exames laboratoriais 1.812.532

Total de internações no período 17.935

7. Hospital Universitário
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padrões de qualidade na promoção acadêmica (ainda que seu público seja mais heterogêneo quanto à 
formação básica) mantendo-se relativamente constante o número de diplomados. 

O valor da Taxa de Sucesso na Graduação não pode também ser apreciado apenas em seu resultado 
isolado, estanque, há que se considerar que muitos alunos se encontram desperiodizados em sua 
formação e em breve estarão cumprindo os créditos necessários à conclusão dos cursos, estabilizando 
assim o número de concluintes o que ocasionará o aumento do valor do índice. Contudo, dado os 
prazos de jubilamento, a diplomação de tais estudantes se dá em um ritmo bem inferior ao da entrada 
acadêmica.  

Ainda é preciso lembrar que o ensino superior passa por transformações constantes frutos das 
políticas afirmativas de inclusão, que traz à universidade um público que exige da instituição um 
esforço maior para alçar um nível mais elevado de conhecimento e proporcionar-lhe as condições 
adequadas à cidadania estabelecendo um patamar comum dentro de nossa sociedade entre oriundos 
de ilhas de excelência da educação básica e os demais. 

Figura 2 – Taxa de Sucesso na Graduação – UFPR 

 
Fonte: CPI/PROPLAN 

 

4.6 Informações sobre projetos e programas financiados com recursos externos 

Não há registro, nesta CRI/PROPLAN, de projetos e programas financiados com recursos externos 

contratados junto a organismos multilaterais de crédito e agências governamentais estrangeiras. 

Fonte: CRI/PROPLAN 
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5 GOVERNANÇA 

A seção Governança demonstra a estrutura de governança na UFPR, explicitando as atividades 

realizadas pelas unidades que a compõem, os mecanismos e controles internos adotados para 

assegurar a conformidade da gestão e garantir o alcance dos objetivos planejados, as atividades de 

correição. 

5.1. Descrição das estruturas de governança 

A estrutura de governança da Universidade Federal do Paraná compreende os Conselhos Superiores, 

Gabinete do Reitor e do Vice-Reitor, Pró-Reitorias, as Direções de Setores e dos Campi, 

departamentos, coordenações e demais unidades estratégicas. 

Na UFPR atuam no nível estratégico da estrutura organizacional os quatro Conselhos Superiores:  

COUN – Conselho Universitário: O Conselho Universitário é o órgão máximo deliberativo da 

UFPR e é resultado da união dos membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e do 

Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD). Tem como principal objetivo traçar a 

política universitária, funcionando também como última instância recursal. É presidido pelo Reitor e 

composto de 63 membros dentre professores, técnicos administrativos, alunos e representantes da 

comunidade. 

CONCUR – Conselho de Curadores: É o órgão destinado a exercer a fiscalização econômico-

financeira da Universidade. O exame da contabilidade, os balancetes mensais e o parecer sobre a 

prestação de contas anual do Reitor são realizados pelo Conselho de Curadores, composto por cinco 

representantes da classe dos professores titulares, um representante discente, um do Ministério da 

Educação e um representante da Comunidade. Devido à natureza de suas atribuições, o CONCUR é 

o único Conselho que não é presidido pelo Reitor. Ligado ao CONCUR está a Auditoria Interna da 

UFPR, que é um órgão de avaliação independente e de assessoramento da Administração. Tem como 

objetivo fortalecer a gestão através da racionalização das ações de controle e prestar apoio aos órgãos 

do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. É vinculada ao Conselho de Curadores, 

nos termos do § 3º, art. 15º, Decreto 3591/00 e Portaria n.º 471/GR, de 21/02/2003. 

COPLAD – Conselho de Planejamento e Administração: Destina-se a traçar as diretrizes 

orçamentárias, deliberar sobre recursos, equipamentos, insumos, além de toda sorte de processos 

administrativos. É responsável pela criação de novas unidades, como departamentos, setores e 

assessorias. O Conselho de Planejamento e Administração é presidido pelo reitor e composto por 36 

membros, dentre os quais representantes das unidades administrativas, como diretores de setor, e 

representantes demais docentes, técnico-administrativos, discentes (na proporção de um quinto do 

total de membros) e da comunidade. 

CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: É o órgão superior, normativo, deliberativo e 

consultivo em matéria de ensino, pesquisa e extensão. Dentre suas competências, destacam-se a 

fixação de normas para processos seletivos de ingresso na UFPR, currículos de cursos de graduação 

e pós-graduação, bem como a criação de cursos de especialização, aperfeiçoamento e capacitação. O 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é presidido pelo Reitor e composto por 25 membros, dentre 

os quais representantes docentes de cada um dos setores didáticos da UFPR, representantes dos 

coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação, representantes dos servidores técnico-

administrativos, da comunidade e representantes discentes da graduação e da pós-graduação na 

proporção de um quinto do total de membros. 
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Atuam nos níveis estratégico e tático, com responsabilidade de organização de metas e execução de 

ações administrativas e acadêmicas, o Gabinete do Reitor, sete Pró-Reitorias, quatorze Setores, o 

Campus Centro de Estudos do Mar e o Campus de Jandaia do Sul.  

As estratégias traçadas pelo Gabinete do Reitor e pelas Pró-Reitorias são transversais à toda a 

Instituição, aplicando-se ao conjunto das Unidades da UFPR ou parte delas; aquelas traçadas pelos 

Setores e Campus, por sua vez, têm abrangência interna a essas Unidades, visando ao melhor 

exercício de suas atividades-fim tendo por referência as particularidades de cada uma. 

Gabinete do Reitor. Por meio do Dirigente máximo da Instituição, assistido pelo Vice-Reitor, são 

estabelecidas as estratégias de atuação institucional e são implantadas as decisões dos Conselhos 

Superiores, sendo o Reitor presidente de três dos Conselhos – COUN, CEPE e COPLAD, grande 

parte de seus atos advém do cumprimento de decisões desses órgãos. Principais produtos: Resoluções, 

Portarias e outros atos normativos; representação da UFPR perante entidades externas; atos por 

delegação do Ministério da Educação; tomada de decisões; gestão institucional. 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. É competência da PROEC reger atividades de extensão 

universitária, desenvolvidas por meio de programas, projetos, cursos, eventos e ações 

complementares, visando a socialização do conhecimento acadêmico e a interação com a sociedade, 

com ênfase na melhoria da qualidade de vida da população, por intermédio de atividades de educação 

continuada nas diferentes áreas do conhecimento, da articulação com movimentos sociais, de 

programação cultural, da difusão científica e tecnológica, da promoção do desporto e lazer e da 

integração com a educação básica. Principais produtos: atividades de Extensão e Cultura, com 

repercussões e interações externas à Universidade. 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. É competência da PRPPG conduzir a política 

institucional do Sistema de Pós-Graduação e fazer a relação externa com as Agências Estaduais e 

Nacionais para o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Também implementa relações externas 

com Instituições estrangeiras relacionadas com os temas de Ciência e Tecnologia. Principais 

produtos: atividades de Pesquisa, Inovação Científica e Tecnológica, de Propriedade intelectual, e de 

ensino de Pós-Graduação. 

Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional. Compete à PROGRAD formular políticas 

para os ensinos de Graduação e Profissionalizante. É responsável pela avaliação institucional do 

ensino, formulada e discutida com a comunidade interna e apresentadas de forma transparente para a 

comunidade externa; pelos estudos e pesquisas sobre a evasão; pela ocupação das vagas 

remanescentes; pelo sistema de quotas e propostas de inclusão social, com ênfase no atendimento aos 

portadores de necessidades especiais; pelas políticas de formação do professor tanto da educação 

básica, quanto do professor do ensino superior. Principais produtos: atividades de ensino de 

Graduação e Educação Profissional, regulação de Cursos e seu registro no MEC. 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. A PROGEPE é a Unidade onde são diagnosticadas, discutidas, 

refletidas e operacionalizadas as medidas de suprimento, manutenção, capacitação e desenvolvimento 

e controle de pessoal, consolidando a política de pessoal da Instituição. Responsável por promover a 

requalificação e a valorização dos servidores, procurando uma capacitação que incorpore um novo 

perfil profissional, voltado para a busca contínua na qualidade aos serviços prestados e a utilização 

mais racional e criativa dos recursos escassos. Inclui em suas subunidades aquelas de correição 

(Gerência de Processos Disciplinares) e de atendimento à saúde de servidores e alunos. Principais 

produtos: harmonia nas relações trabalhistas, pessoais, de saúde e de gestão de postos de trabalho no 

âmbito da UFPR. 
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Pró-Reitoria de Administração. A PRA provê a manutenção da infraestrutura e o bom 

funcionamento logístico da UFPR. Tem por atribuições zelar pelo ótimo uso dos recursos 

orçamentários; promover e renovar os procedimentos administrativos; promover o contínuo 

abastecimento de materiais; garantir a limpeza e a segurança da UFPR; desenvolver novas tecnologias 

de informações; garantir o atendimento das necessidades de transportes; coordenar a veiculação de 

processos e correspondências; exercer a administração geral da UFPR. Principais produtos: 

efetividade e economicidade na gestão de patrimônio mobiliário e imobiliário e de serviços na 

Universidade. 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças. A PROPLAN é o órgão responsável pelo 

planejamento e avaliação institucionais, pelo controle orçamentário e pela administração financeira. 

A ela compete: planejar, coordenar e supervisionar a execução de atividades relacionadas à questão 

orçamentária no âmbito da UFPR; coordenar o Planejamento Institucional da UFPR por meio de um 

processo integrado, participativo e plural; orientar a comunidade universitária sobre instruções 

processuais em convênios, contratos e similares, observando o cumprimento das normas internas da 

Instituição e das legislações superiores que regem a matéria; e dirigir, coordenar, orientar, 

acompanhar e avaliar a execução das atividades contábeis e financeiras. Principais produtos: 

orientação para convênios, contratos e similares; relatórios institucionais – inclusive a Prestação de 

Contas do Reitor e o presente Relatório de Gestão; e gestão orçamentário-financeira em conformidade 

com as exigências legais e os anseios da Comunidade UFPR. 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Compete à PRAE o desenvolvimento e acompanhamento de 

programas de apoio e ações que contemplem uma abordagem integral, onde a assistência transcenda 

a manutenção e sobrevivência do aluno na instituição, e contribua para sua formação individual e 

global, considerando os aspectos de Humanização, Integração e Assistência. Principais produtos: 

harmonia e efetividade nos programas de apoio à vida estudantil na Universidade. 

Superintendência de Infraestrutura. Tem como finalidade efetuar as licitações e os contratos 

referentes à execução de projetos e obras da UFPR. Assim, dentre os seus serviços destacam-se a 

criação de estudos preliminares e projetos de arquitetura, e o acompanhamento e a fiscalização das 

obras novas e das reformas contratadas por processo licitatório. Compete à SUINFRA gerenciar as 

atividades relacionadas à ampliação, manutenção e conservação das edificações e instalações em 

todos os Campi da UFPR através da execução periódica de serviços gerais, alvenaria, hidráulica, 

elétrica, marcenaria, pintura e serralheria. 

Setores de Ensino: São 14 Unidades acadêmicas, aquelas onde ocorrem as atividades-fim da 

Instituição. Nos Setores são ministradas as aulas de Graduação, Pós-Graduação e Ensino Profissional 

e são realizadas as atividades de Pesquisa e Extensão. Os 14 setores da UFPR são Tecnologia, 

Educação, Educação Profissional e Tecnológica, Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências 

Exatas, Ciências Humanas, Ciências Jurídicas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Setor 

de Ciências da Terra, Setor de Artes, Comunicação e Design, em Curitiba; Setor Litoral, em 

Matinhos; e Setor Palotina, campus situado no município homônimo. Quanto ao Campus Centro de 

Estudos do Mar, município de Pontal do Paraná, embora também atue no plano estratégico e tático 

da gestão universitária é parte de um dos Setores acima – Ciências da Terra, estando a ele 

subordinado. E o novo Campus de Jandaia do Sul no município de Jandaia do Sul. Principais produtos 

dos Setores e Campi mencionados: gestão acadêmica em Pesquisa, Extensão e Ensinos Profissional, 

de Graduação e Pós-Graduação. 

Três outras Unidades atuam no plano tático-operacional, assessorando os Conselhos Superiores e o 

Gabinete do Reitor no estabelecimento de políticas de pessoal e de relações com o exterior. São a 

Comissão Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo – CPPTA, a Comissão Permanente de 



138 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Pessoal Docente – CPPD e a Assessoria de Relações Internacionais – ARI. A CPPTA é o órgão 

responsável pela gestão dos servidores técnico-administrativos, de forma a dispor sobre avaliação, 

apreciar processos de progressão funcional, deliberar sobre o regime de trabalho, solicitar abertura de 

concursos para contratação de pessoal, entre outras atribuições. Papel semelhante tem a CPPD, no 

âmbito docente, acrescendo-se a apreciação sobre pedidos de mudança de regime de trabalho. À ARI 

compete propor e executar política de abertura da UFPR para maior inserção internacional, enfocando 

a mobilidade acadêmica (docente e discente) e técnica, e promovendo a internacionalização do 

Ensino, da Pesquisa e da Extensão. 

Atuam no nível essencialmente tático-operacional, com atribuições legisladoras no âmbito interno à 

própria Unidade:  

Secretaria de Órgãos Colegiados. Compete à SOC assessorar os quatro Conselhos Superiores. 

Principais produtos: secretaria de reuniões, assistência às Câmaras e Comissões designadas pelos 

Conselhos, atas elaboradas e publicadas. 

Procuradoria Federal. Compete-lhe exercer a representação judicial, extrajudicial, a consultoria e 

o assessoramento jurídicos da Universidade. Principal produto: legalidade nos atos administrativos 

da Instituição. 

Auditoria Interna. A AUDIN é órgão de avaliação independente e de assessoramento da 

Administração. Objetiva fortalecer a gestão através da racionalização das ações de controle e apoiar 

os órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. É vinculada ao Conselho de 

Curadores. Principal produto: conformidade nos atos administrativos da Instituição. 

Ouvidoria Geral. Cabe-lhe estabelecer ferramentas de comunicação entre a comunidade acadêmica 

e a sociedade, de forma a receber críticas, opiniões e sugestões, realizando os devidos 

encaminhamentos às Unidades pertinentes. Principais produtos: acompanhamento da eficiência 

institucional e harmonia nas relações entre Universidade e Sociedade. 

Comissão de Ética. Ainda não formalizada no cronograma, porém atuando conforme ao Dec. 1.171 

e Resoluções da Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República. Orienta a 

Comunidade, apura denúncias e constitui o elo de comunicação entre a UFPR e a CEP. 

www.eticapublica.ufpr.br. Principais produtos: harmonia nas relações de trabalho e ética no Serviço 

Público. 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos: Criada em 2011, por meio da Resolução 

COPLAD 07/11 e reativada em 2015, tem por competência orientar e coordenar o processo de análise, 

avaliação e seleção da documentação arquivística produzida e acumulada na UFPR, tendo em vista a 

identificação dos documentos para guarda permanente e a eliminação daqueles destituídos de valor. 

Coordenação de Expansão de Novos Campi: Responsável por acompanhar todo o processo de 

implementação dos novos Campi da UFPR. 

Assessoria de Comunicação Social. Compete-lhe divulgar notícias da UFPR à comunidade 

universitária e à mídia especializada, receber sugestões de pautas e preparar matérias, auxiliar os 

órgãos de mídia sobre fontes internas, e prestar serviços de marketing de interesse institucional. 

Principais produtos: mídias de divulgação e ações de relações públicas da UFPR. 

Assessoria de Relações Internacionais: A Assessoria de Relações Internacionais é responsável por 

desenvolver um conjunto de ações que possibilitam à UFPR atender, promover, articular e facilitar a 

interação da Universidade com intercâmbios e programas internacionais, atuando como um órgão-

meio perante a comunidade internacional. 
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Assessoria de Governança da Tecnologia e da Informação: Responsável pela elaboração e 

implementação de proposta para o Plano Diretor de Tecnologia da Informação na Universidade 

Federal do Paraná. É um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos 

de Tecnologia da Informação na UFPR que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação 

da IES.  

Núcleo Interdisciplinar do Meio Ambiente e Desenvolvimento: Cabe ao NIMAD o 

desenvolvimento de pesquisa, extensão e formação interdisciplinar, integrando temas de caráter 

socioambiental, na busca de estratégias para o desenvolvimento sustentável, de forma a contribuir na 

elaboração de política públicas do país. Principais produtos: ações de caráter socioambiental.  

Comissão Própria de Avaliação da UFPR (CPA) é responsável pela coordenação e condução da 

Política de Avaliação Institucional da UFPR atendendo aos preceitos legais que determinam que toda 

regulação se faça de modo articulado. Desta forma a autoavaliação é um instrumento obrigatório e 

tem caráter permanente. A CPA UFPR possui regimento próprio estabelecido pela Resolução nº 15/05 

– COUN, atua de forma autônoma aos demais conselhos e órgãos colegiados e é composta por dez 

membros, sendo dois membros de cada segmento assim distribuída: Corpo Discente, Corpo Docente, 

Representantes da Administração, Corpo Técnico Administrativo e Representante da Sociedade 

Civil. São competências da CPA: 

I. Coordenar e articular os processos internos de avaliação da Instituição; 

II. Sistematizar as informações resultantes dos processos de avaliação; e 

III. Disponibilizar os resultados da avaliação à comunidade. 

Departamentos. Os 90 Departamentos são responsáveis pela oferta de disciplinas aos cursos de 

Graduação, Pós-graduação e Ensino Profissional, bem como por sediar as atividades de Pesquisa e 

Extensão conduzidas pelos servidores docentes e técnico-administrativos neles lotados. Todo 

Departamento compõe-se de um conjunto de docentes (25, em média) e servidores técnico-

administrativos (10, em média). A instância deliberativa de um Departamento é sua Plenária, 

constituída por docentes e representantes de alunos e de servidores técnico-administrativos. Um dos 

docentes responde pela Chefia do Departamento, e outro é seu suplente. São atribuições dos 

Departamentos, dentre outras: elaborar normas de trabalho, propostas orçamentárias, planos de 

ensino; elaborar lista de nomes para comissões julgadoras de concurso, apreciar os respectivos 

pareceres e propor admissão de professores; aprovar os programas das disciplinas e designar 

professores; promover o desenvolvimento da Pesquisa e sua articulação com o Ensino; eleger 

representantes nos Colegiados de Curso; instituir programação supletiva para recuperação de alunos; 

fiscalizara execução dos programas e a realização dos trabalhos escolares, incluídos os estágios. 

Principais produtos: gestão acadêmica em Pesquisa, Extensão e Ensino. 

Coordenações de Cursos. A Coordenação dos cursos de Graduação e Pós-Graduação integra seus 

Colegiados, órgãos de coordenação didática incumbidos de elaborar e implantar a política de ensino 

e acompanhar a execução. São suas competências: exercer a coordenação geral do curso e fixar as 

diretrizes do programa didático e suas disciplinas; promover a integração dos planos de ensino; 

orientar, coordenar e fiscalizar a atividade do curso nas disciplinas que o integram; apreciar 

representação de aluno em matéria didática; estabelecer normas ao desempenho dos professores 

orientadores a serem designados pelos departamentos; entre outros. Os Colegiados são compostos 

por representantes docentes e discentes. Principais produtos: gestão acadêmica nos Ensinos de 

Graduação e Pós-Graduação. 

Departamentos e Coordenações planejam e decidem sobre oferta de Cursos, vagas, projetos, 

ampliação ou redução de pessoal, e outros instrumentos relacionados a Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Entretanto, suas deliberações necessitam ser apreciadas e homologadas pelos Conselhos Setoriais. 
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Tal subordinação evidencia nos Departamentos e Coordenações um caráter tático-operacional, pois 

embora possam propor estratégias maiores, atuam majoritariamente no plano executivo. 

5.2. Atuação da unidade de Auditoria Interna 

A Unidade de Auditoria Interna (AUDIN) da Universidade Federal do Paraná é um órgão técnico de 
controle, vinculado ao Conselho de Curadores, que atua no assessoramento da Administração quanto 
à avaliação, eficiência e eficácia dos controles internos. 

Embora a Universidade Federal do Paraná possua alguns Campi fora da capital não existem unidades 
ou subunidades descentralizadas da Auditoria Interna, de forma que a mesma equipe, dentro de sua 
capacidade, executa os trabalhos relativos aos demais Campi.  

No decorrer do exercício de 2015 foram aprovadas alterações em normativos que tratam da unidade, 
como a aprovação da Resolução nº 10/15-COPLAD de 10/06/2015 do Conselho de Planejamento e 
Administração/UFPR que trata do organograma, da estrutura e das atividades da Unidade de 
Auditoria Interna da UFPR. Sendo o principal ganho, a liberação completa dos servidores lotados na 
AUDIN de funções com caráter de gestão. 

No final do exercício de 2014 houve a realização de concurso público para provimento de cargo de 
auditor. No início de 2015, com o resultado homologado do concurso público - Edital nº 412/2014-
PROGEPE, promoveu-se a nomeação dos dois primeiros colocados no cargo de auditor (Portaria 
PROGEPE nº 10.193, 26 de janeiro de 2015 e Portaria PROGEPE nº 10.997, 10 de abril de 2015) 
que entraram em exercício respectivamente em 19/02/2015 e 20/05/2015.  

A estrutura de recursos humanos que compõe o quadro da AUDIN/UFPR contou durante o exercício 
de 2015 com 9 servidores ativos, dos quais 4 de nível superior (3 auditores e 1 contador) e 5 de nível 
médio (1 técnico contábil e 4 assistentes em administração), sendo que 3 dos servidores de nível 
médio, estiveram licenciados de suas atividades parcialmente durante o ano, um retornando de licença 
para capacitação em abril e outros dois afastados, também em abril, para gozo de licença maternidade. 
No mês de dezembro um servidor de cargo de auditor, lotado em outra IFES iniciou os trabalhos de 
colaboração técnica (Portaria nº 2724/2015-UFES) com previsão de atuação de seis meses.  

Durante o ano de 2015 o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT contemplou 21 
atividades/ações tendo sido realizado 71,5% do planejado. Segue abaixo quadro demonstrativo do 
cumprimento do PAINT: 

Quadro 50 – Atuações da Audin em 2015 

 Planejada Realizada 
Em finalização de 

relatório 

Ações de Auditoria 13 10  3  

Atividades 8 8  - 

Fonte: Auditoria Interna 

 

Cabe ressaltar que três ações estão em fato de serem concluídas já tendo sido emitidos relatórios 
preliminares aguardando a manifestação das áreas responsáveis para a emissão dos relatórios finais.  

Dentre as recomendações exaradas pela AUDIN/UFPR as execuções das providências adotadas pelos 
gestores verificam-se em alterações em normativos internos, apuração de sindicância e PAD, 
implantação de desconto em folha de benefícios recebidos irregularmente, entre outros. 
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No exercício de 2015 foram planejadas e executadas ações em diversas áreas da Universidade, bem 
como promovido o treinamento em serviço dos auditores recém-ingressos, de maneira que houve 
ampliação na atuação da Unidade em relação aos anos anteriores. 

5.3. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 

A Universidade Federal do Paraná conta, para a realização das atividades de correição com a Gerência 
de Procedimentos Disciplinares, subordinada a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que realiza o 
gerenciamento administrativo dos processos administrativos disciplinares cuja implicação seja 
referente a servidores efetivos do quadro da UFPR, e a irregularidade infrinja disposto na Lei nº 
8.112/90. A Gerência de Procedimentos Disciplinares também fornece manual elaborado pela própria 
Secretaria de Processos Administrativos Disciplinares e de Sindicâncias, bem como modelos de 
documentos; orientando as comissões e esclarecendo eventuais questionamentos. 

As comissões constituídas por meio de portaria do Magnífico Reitor e pela Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas encontram-se registradas Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGU/PAD. 

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGU/PAD possui como administrador o Gerente 
de Procedimentos; havendo ainda uma servidora lotada na Gerência de Procedimentos Disciplinares 
com acesso para cadastro, e outra servidora lotada na Auditoria Interna da UFPR com acesso para 
consulta. 

No exercício do ano de 2015 foram instaurados 7 (sete) procedimentos disciplinares administrativos 
- PAD no âmbito da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, sendo 02 (dois) PADs ordinários e 5 (cinco) 
sindicâncias investigativas; foram julgados 12 (doze) procedimentos disciplinares administrativos, 
sendo 02 (dois) PADs ordinários, 7 (sete) PADs sumários e 3 (três) sindicâncias investigativas; 6 
(seis) procedimentos disciplinares estão em curso, sendo 5 (cinco) PADs ordinários e 1 (uma) 
sindicância investigativa. 

Fonte: Gerência de Procedimentos Disciplinares – PROGEPE 

5.4. Gestão de riscos e controles internos 

Este subitem apresenta a avaliação do ambiente de controle; avaliação de riscos; atividades de 
controle; informação/comunicação e monitoramento no âmbito da UFPR, conforme definido no 
inciso X do Parágrafo único do art. 1º da IN TCU nº 63/2010. 

As informações sobre o Sistema de Controles internos na UFPR são apresentadas no Quadro a seguir, 
onde são ponderados os cinco elementos do sistema de controles internos avaliados: ambiente de 
controle; avaliação de riscos; atividades de controle; informação/comunicação e monitoramento. 
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Quadro 51 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UPC 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos 

objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 
    X 

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UPC são percebidos por todos os servidores 

e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  
   X  

3. A comunicação dentro da UPC é adequada e eficiente.     X 

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     X 

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 

documentos formais. 

    X 

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos 

diversos níveis da estrutura da UPC na elaboração dos procedimentos, das instruções 

operacionais ou código de ética ou conduta. 

    X 

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 

responsabilidades. 
    X 

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UPC.     X 

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela 

UPC. 

    X 

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da UPC estão formalizados.     X 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 

unidade. 
    X 

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos 

seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses 

riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

    X 

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  
   X  

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de 

risco da UPC ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 
    X 

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma 

escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 
    X 

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos 

internos da unidade. 
    X 

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
    X 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores 

de responsabilidade da unidade.  
    X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e 

alcançar os objetivos da UPC, claramente estabelecidas. 
    X 

20. As atividades de controle adotadas pela UPC são apropriadas e funcionam consistentemente 

de acordo com um plano de longo prazo. 
    X 

21. As atividades de controle adotadas pela UPC possuem custo apropriado ao nível de benefícios 

que possam derivar de sua aplicação. 
    X 

22. As atividades de controle adotadas pela UPC são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 

relacionadas com os objetivos de controle. 
    X 
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Continuação 

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UPC é devidamente identificada, documentada, armazenada e 

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
    X 

24. As informações consideradas relevantes pela UPC são dotadas de qualidade suficiente para 

permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 
    X 

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UPC é apropriada, tempestiva, 

atual, precisa e acessível. 
   X  

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos 

da UPC, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 
    X 

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UPC, em todas as 

direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 
    X 

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UPC é constantemente monitorado para avaliar sua validade 

e qualidade ao longo do tempo. 
    X 

29. O sistema de controle interno da UPC tem sido considerado adequado e efetivo pelas 

avaliações sofridas. 
    X 

30. O sistema de controle interno da UPC tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.     X 

Escala de valores da Avaliação 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UPC. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UPC, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UPC. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UPC, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UPC. 
Análise crítica e comentários relevantes 

Ambiente de Controle: Nos elementos de avaliação de riscos, atividades de controle e monitoramento, a UFPR aprovou a Resolução nº 28/13 

(COPLAD) que fixa normas e procedimentos para a Gestão Patrimonial da Universidade Federal do Paraná, considerando que os procedimentos 

da Gestão Patrimonial, requerem decisões administrativas de modo a racionalizar o processo, reduzir custos, aprimorar os controles, e 

principalmente realizar inventário patrimonial descentralizado, por unidade administrativa, garantindo assim o cumprimento das exigências 
legais e normas sobre a matéria na esfera Federal. Deu-se continuidade aos trabalhos da Comissão de Gestão Patrimonial (criada em 2014), 

composta por 10 (dez) servidores, sendo, um Presidente e demais membros: 2 (dois) ou mais representantes da Central de Compras, Contratos 

e Patrimônio (DSG/CECOM) e 1 (um) representante indicado pelas seguintes unidades administrativas: Setor/Pró-Reitoria/Hospital/Campus 

Avançado. 

Procedimentos de Controle: A Central de Compras, Contratos e Patrimônio da Pró-Reitoria de Administração distribuiu para toda a 

comunidade acadêmica a Cartilha de Patrimônio com a finalidade de conscientizar os usuários dos bens patrimoniais e sobre a importância de 

se manter um controle e guarda eficaz dos bens da UFPR, visando atender à Resolução 28/13 COPLAD. Em 2015, a Coordenação de Licitações 
(criada em 2014) agilizou os processos licitatórios, possibilitando a entrega de equipamentos para o ensino, a pesquisa e a extensão ainda dentro 

do ano contábil. A UFPR deu continuidade ao novo modelo de impressão (implementado em 2014) que melhorou a qualidade dos equipamentos 

e trouxe a opção de digitalizar o material desejado, sem a necessidade de fazer cópias físicas para distribuição. Com isso a UFPR está agilizando 
o processo de “despapelização” na instituição. 

Em 2015, foi reativada a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, criada por meio da Resolução COPLAD 07/11. A Comissão tem 

por competência orientar e coordenar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação arquivística produzida e acumulada na UFPR, 

tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a eliminação daqueles destituídos de valor. 

Informação e Comunicação: Em 2015 destacamos a criação da Rádio Universitária (primeira rádio web do Paraná, para a qual é buscada uma 

programação musical voltada à Música Popular Brasileira e boletins informativos sobre as atividades da Universidade) e a continuidade à 

implantação da nova solução de e-mail da UFPR, pelo Centro de Computação Eletrônica da Pró-Reitoria de Administração. O novo e-mail 
institucional, é baseado no software livre Zimbra e traz novos recursos que modernizam a comunicação eletrônica na universidade. No serviço 

do correio eletrônico diversos recursos da web 2.0 como agenda, calendário, busca automática de endereços eletrônicos e outras soluções podem 

ser encontradas, o que melhora a comunicação institucional. Destacamos o Portal do Aluno e o Portal do Professor. O primeiro permite aos 
alunos acessarem documentações referentes ao seu curso, como histórico escolar, comprovantes de matrícula e sua grade horária. Já o segundo, 

possibilita que o docente lance suas notas diretamente no sistema. 

Monitoramento: Em 2015 foi criado pela Coordenadoria de Planejamento e Controle Orçamentário (CPCO) e Centro de Computação 

Eletrônica (CCE), o Sistema Orçamentário com a finalidade de controlar todo o fluxo orçamentário dentro da UFPR. O Sistema criado 
contribuiu para o programa de despapelização da UFPR e, sobretudo, para a agilização de todo o Sistema Orçamentário. 

Também no monitoramento destacam-se o Sistema de Controle de Frota (SICONF), que automatizou todo o processo de agendamentos da 

Central de Transportes (CENTRAN); o Oráculo, que reúne os chamados de atendimento do próprio Centro de Computação Eletrônica (CCE) , 

possibilitando acompanhamento dos pedidos e avaliação do atendimento; O Sistema de Gestão da Extensão Universitária (SIGEU), que permite 
o registro das propostas e relatórios de extensão, além de formalizar os mecanismos de prestação de contas; e o Sistema de Integrado de Gestão 

de Acordos (SIGeA), que disponibiliza para a comunidade todo o histórico de acordos e contratos firmados pela UFPR, dando transparência 

aos atos administrativos e evitando a necessidade de emissão de cópias destes documentos para terceiros 

Fonte: PRA/PRAE/PROEC/PRPPG/PROGRAD/PROGEPE/PROPLAN  
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6 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

A seção Relacionamento com a Sociedade demonstra a existência de estruturas que garantam canal 

de comunicação com o cidadão para fins de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões, bem 

como de mecanismos ou procedimentos que permitam verificar a percepção da sociedade sobre os 

serviços prestados pela unidade e as medidas para garantir a acessibilidade.  

6.1. Canais de acesso ao cidadão 

A Universidade Federal do Paraná mantém uma interface com a comunidade interna e externa. O 

principal meio de acesso à informação da UFPR ocorre por meio do seu sítio Web (www.ufpr.br), onde 

o cidadão encontra os diversos canais de contato, como: a Ouvidoria Geral, o Serviço de Informação 

ao Cidadão e a Assessoria de Comunicação Social, além de links para as diferentes Pró-Reitorias, 

direções de setores e todas as coordenações de cursos de graduação e de pós-graduação. 

Todas as unidades administrativas recebem demandas dos cidadãos, sejam eles da comunidade 

interna ou da comunidade externa. Contudo, sobretudo para fins de solicitações, reclamações, 

denúncias e sugestões, os três principais canais são a Ouvidoria Geral, o Serviço de Informação ao 

Cidadão e a Assessoria de Comunicação Social, sobre os quais se discorre, a seguir: 

A Ouvidoria Geral da UFPR, amparada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, foi criada 

em 10 de março de 2005, pela Resolução de nº 02 do Conselho de Planejamento e Administração – 

COPLAD. Na Ouvidoria são disponibilizados dois tipos de canais: a ouvidoria geral (para as 

comunidades interna e externa) e a Ouvidoria do Servidor (para os servidores da UFPR), tendo um 

Ouvidor para cada uma das atividades. A Ouvidoria Geral da UFPR é um órgão de atendimento às 

diversas manifestações relativas aos serviços públicos prestados pela Universidade Federal do Paraná, 

oportunizando a comunidade interna e externa, um importante canal de comunicação à participação 

e contribuição no processo de busca e aperfeiçoamento da Instituição. A Ouvidoria tem o papel de: 

receber e apurar as denúncias, reclamações e sugestões da comunidade externa e interna; acompanhar 

as providências adotadas, cobrar soluções e manter o usuário informado; prevenir e coibir as 

arbitrariedades administrativas, combatendo as ações que ferem os direitos e valores das pessoas. 

Cabendo ao Ouvidor: Preservar e respeitar os princípios da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos; Agir com justiça, integridade, transparência e imparcialidade; Resguardar o sigilo das 

informações; Ouvir seu representado com paciência, compreensão, ausência de pré-julgamento e de 

todo e qualquer preconceito; Buscar a correção dos procedimentos repreensíveis, evitando a sua 

repetição, impelindo a melhoria da qualidade na administração em que estiver atuando; Estabelecer 

canais de comunicação de forma aberta, honesta e objetiva, procurando sempre facilitar e agilizar as 

informações. Em 2015 a Ouvidoria Geral da UFPR realizou 2.521 atendimentos, englobando 

clientela, assuntos e manifestações. 

Em 2015 deu-se continuidade a Ouvidoria Eletrônica da UFPR, criada em 2014 como mais um 

espaço aberto de comunicação com a comunidade acadêmica e também com a sociedade. 

É possível acessar os serviços da ouvidoria pessoalmente ou eletronicamente, por meio de um 

formulário disponível no próprio sítio da Ouvidoria, além de telefonicamente, nos seguintes 

endereços: 
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Ouvidoria Geral  

Praça Santos Andrade, 50 - Térreo, CEP: 

80020-30 

Curitiba - Paraná – Brasil 

Fone: (41) 3310-2734 

E-mail: ouvidoriageral@ufpr.br 

Ouvidoria do Servidor 

Praça Santos Andrade, 50 - Térreo, CEP: 80020-

30 

Curitiba - Paraná – Brasil 

Fone: (41) 3310-2836 

E-mail: ouvidoriadoservidor@ufpr.br 

Informações estatísticas encontram-se disponíveis no sítio da Ouvidoria, em: 
http://www.ouvidoriageral.ufpr.br/relatorios.php 

O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) da UFPR, atende à exigência da Lei de Acesso à 

Informação (Lei 12.527/2011), que estabelece ao cidadão o direito de acesso às informações dos 

órgãos públicos. O SIC-UFPR atende às demandas do cidadão por informações específicas da 

Universidade Federal do Paraná pelos seguintes meios: pessoalmente, no Prédio Histórico da UFPR; 

pelo correio eletrônico sic@ufpr.br; por telefone; por meio do sistema nacional e-SIC, gerenciado 

pela Controladoria Geral da União-CGU, que gerencia o sistema a partir de Brasília. 

O total de atendimentos do SIC, realizados no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 

2015 foi de 1572 atendimentos - média mensal de 131 atendimentos. Desse total, 27 resultaram em 

recursos e, desses recursos, 2 foram à terceira instância (CGU) o qual negou o provimento à demanda 

dos solicitantes. 

A Assessoria de Comunicação Social (ACS) é a unidade do Gabinete do Reitor responsável por todo 

o processo de comunicação da instituição, trabalhando informações para as comunidades interna e 

externa da UFPR. Seu objetivo é levar ao conhecimento da sociedade todo o trabalho desenvolvido 

pela comunidade acadêmica nas áreas de ensino, pesquisa e extensão e, para a comunidade 

acadêmica, todas as informações que favoreçam seu desenvolvimento e seu conhecimento sobre 

diversos temas de interesse. 

6.2. Carta de Serviços ao cidadão 

A Universidade Federal do Paraná elaborou a sua Carta de Serviços ao Cidadão, conforme 

estabelecido pelo Decreto 6.932, de 11 de agosto de 2009, e pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, no Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 

(GESPÚBLICA), na Carta de Serviços ao Cidadão devem constar todas as informações relacionadas 

aos serviços prestados aos cidadãos. O principal objetivo da Carta de Serviços é a melhoria desses 

serviços, além da melhoria da competitividade nacional.  

A Carta de Serviços ao Cidadão, para a Universidade Federal do Paraná é um documento de extrema 

relevância para a melhoria dos serviços oferecidos à comunidade acadêmica interna e externa e a 

sociedade civil. A Carta de Serviços ao Cidadão da UFPR pode ser acessada no site 

http://www.proplan.ufpr.br/portal/?s=carta, conforme o previsto no §4º do art. 11 do Decreto 

6.932/2009.  

A Carta de Serviços ao Cidadão foi construída mediante consulta a todas as unidades administrativas 

da Universidade, para indicação dos serviços prestados à comunidade interna e externa, bem como 

indicação de horários de atendimento e principais serviços prestados a ambas as comunidades. 

A Carta de Serviços é um documento elaborado por uma organização pública que visa informar aos 

cidadãos quais os serviços prestados por ela, como acessar e obter esses serviços e quais são os 

compromissos de atendimento estabelecidos. A sua prática implica para a organização um processo 

de transformação sustentada em princípios fundamentais – participação e comprometimento, 

informação e transparência, aprendizagem e participação do cidadão. Esses princípios têm como 

http://www.ouvidoriageral.ufpr.br/relatorios.php
mailto:sic@ufpr.br
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premissas o foco no cidadão, participação de todas as pessoas que integram a organização e a indução 

do controle social. 

A carta de serviços apresenta a seguinte estrutura: 

Uma breve apresentação da Carta de Serviços, seguida de uma introdução explicando os motivos 

pelos quais a mesma foi elaborada.  

Na sequência, apresenta-se a Identidade Organizacional, explicando ao cidadão o que é a 

Universidade, seu papel social (missão), um breve histórico dada a ligação da UFPR com a sociedade 

paranaense, sua equipe gestora e suas principais atividades. Apresentam-se as principais unidades 

administrativas, as Pró-Reitorias e seus serviços, seguidas dos Setores, onde se prestam diretamente 

os serviços educacionais, principal razão de ser da Universidade, além de ser a estrutura gerencial 

que se aproxima mais do cidadão (aluno de graduação e de pós-graduação), enquanto recebedor dos 

serviços primordiais da UFPR.  

Na sequência, são descritas as principais formas de comunicação com o usuário dos serviços da 

UFPR, bem como os cursos oferecidos, tanto na educação técnica quanto nos cursos de graduação 

(presenciais e a distância), ofertados nos diferentes Campi da UFPR. Apresentam-se, ainda, os cursos 

de especialização, de pós-graduação Stricto Sensu, o sistema de bibliotecas (também disponibilizado 

à comunidade externa) e demais serviços, como atendimento odontológico, veterinário. 

Em 2015 a UFPR constatou que ao publicar a sua carta (no site 

http://www.proplan.ufpr.br/portal/?s=carta) ampliou-se o acesso do cidadão aos seus serviços, 

estimulando sua participação à busca de sua excelência como uma instituição pública e firmando seu 

compromisso com a comunidade na qual está inserida. 

6.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) entende que é essencial, para a moderna administração 

pública, a compreensão da sistemática para avaliação como um instrumento de gestão capaz de gerar 

melhoria contínua de resultados dos servidores e equipes de trabalho. Os modelos teóricos mais 

recentes são unânimes em recomendar a integração entre a gestão de pessoas e as estratégias 

institucionais como forma de maximizar o desempenho organizacional. Dessa forma, espera-se 

disseminar uma compreensão coletiva, em todos os níveis, sobre a situação atual (missão, visão, 

valores e objetivos estratégicos) e a que se deseja alcançar. A finalidade é preparar a instituição para 

desempenhar as decisões estratégicas e operacionais de forma integrada e consciente, bem como 

consolidar valores organizacionais, competências e sistemas de gestão. 

Com a publicação da Carta de Serviços a Universidade Federal do Paraná (UFPR) vem aprimorando 

os mecanismos de mensuração da satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes.  

O Serviço de Atendimento ao Cidadão-SIC disponibiliza o sítio www.sic.ufpr.br/ para o atendimento 

a comunidade interna e externa. Os meios para contato são os seguintes: 

Praça Santos Andrade, 50 - Térreo, CEP: 80020-30 

Curitiba - Paraná – Brasil 

Fone: (41) 3310- 3310-2610 ou 3310-2611 

E-mail: sic@ufpr.br 

O total de atendimentos do SIC, realizados no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 

2015 foi de 1572 atendimentos – média mensal de 131 atendimentos. Desse total, 27 resultaram em 

recursos e desses recursos 2 foram à terceira instância (CGU) o qual negou o provimento às demandas 

dos solicitantes. 
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O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) avalia o nível de satisfação dos cidadãos-usuários, 

mediante a técnica de entrevista não-estruturada (aberta), informal. Em retorno destas entrevistas, o 

SIC indicou um retorno satisfatório quanto ao funcionamento da UFPR e as respostas às suas 

indagações, por telefone, e-mail ou presencialmente, foram consideradas eficientes e adequadas aos 

questionamentos levantados pelo usuário. 

Destacamos também a Ouvidoria Geral da UFPR, como mais um instrumento que veio contribuir 

com a administração, na identificação de problemas sistêmicos, na proposição de novos 

procedimentos, atuando assim como agente de mudança e como uma nova alternativa para o público 

interno e externo da Universidade Federal. Desta forma a Instituição passa a conhecer melhor o seu 

público, pelas problemáticas para ela trazidas, podendo mensurar e buscar soluções aos problemas 

existentes ou até mesmo antevê-los, procurando sempre trazer transparência ao meio acadêmico e 

administrativo. A Ouvidoria Geral da UFPR apresenta anualmente Relatórios, onde descreve 

quantitativo de manifestações, quantitativo de manifestações, processadas/concluídas, discriminada 

segundo o tipo da manifestação disponibilizada no protocolo; quantitativo de clientela, discriminada 

segundo o tipo de usuário que acessa o protocolo. Além de descrever os dados, mensura as avaliações 

dos usuários. A Ouvidoria Geral da UFPR em seu sítio http://www.ouvidoriageral.ufpr.br/ apresenta o 

item Perguntas e Respostas frequentes. 

E ainda, considerando que o principal usuário é o aluno, a UFPR, através das coordenações de cursos, 

realiza pesquisas, para mensurar a satisfação dos alunos em cada disciplina ofertada, com 

periodicidade compatível com a sequência de oferta de cada curso (semestral ou anualmente). 

6.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), enquanto Instituição de Educação Federal Pública, 

disponibiliza todas as informações sobre a sua atuação no Portal da Transparência e, ainda, no próprio 

sítio da UFPR http://www.ufpr.br/portalufpr/ estão as descrições sobre a Universidade, Ensino, Pesquisa 

e Inovação, Extensão e Cultura, Vestibular e Concursos, Serviços, Acesso à Informação, Ouvidoria. 

Diariamente são divulgadas no sítio as notícias de Ensino e Educação; Ciência e Tecnologia; Gestão; 

Extensão e Cultura; e Eventos. Apresentamos os sítios de interesse, sítios da UFPR, Pró-Reitorias da 

UFPR e Setores da UFPR. 

No sítio da Pró-Reitoria de Planejamento. Orçamento e Finanças http://www.proplan.ufpr.br, 

encontram-se as Coordenadorias que disponibilizam as principais informações que contribuem para 

a transparência da Gestão: 

 Na Coordenadoria de Planejamento Institucional estão listados os Relatórios de Gestão, os 

Relatórios de Atividades, PDI; UFPR em Números, Indicadores TCU, dentre outros; 

 Na Coordenadoria de Relações Institucionais são apresentadas as Orientações: Convênios e 

Demais Ajustes, Instrução Normativa 001/2014 – PROPLAN/UFPR, Cartilha CGU – IFES, 

Chamamento Público – Fundações de Apoio da UFPR, Sistema Integrado de Gestão de 

Acordos – SIGeA; 

 Na Coordenadoria de Planejamento e Controle Orçamentário temos a Execução 

Orçamentária, Legislação Orçamentária, Orçamentos Anuais e no Departamento de 

Contabilidade e Finanças os Balancetes, Certidão de Débitos Tributários, Formulários e 

Orientações, Informativos e Normas. 

A Assessoria de Comunicação Social (ACS) unidade do Gabinete do Reitor responsável por todo o 

processo de comunicação da instituição, trabalha com as informações para as comunidades interna e 

externa da UFPR.  

http://www.ouvidoriageral.ufpr.br/
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A Assessoria de Comunicação Social (ACS) mantém o Sistema de Apoio à Comunicação Integrada 

(SACI), onde o professor, técnico ou estudante – pode divulgar sua pesquisa, projeto de extensão ou 

evento. A ACS desenvolve as seguintes ações: 

 Notícias da UFPR: revista distribuída para os servidores da UFPR, além de órgãos 

governamentais, universidades, bibliotecas e instituições cadastradas. A publicação traz uma 

pauta variada sobre ações desenvolvidas pela comunidade acadêmica e pela administração da 

instituição. 

 E-Boletim: boletim semanal eletrônico, enviado por e-mail à comunidade acadêmica da 

UFPR. Traz uma pauta variada sobre ações, eventos e notícias da comunidade da 

Universidade. 

 UFPR TV: programação veiculada no Canal Universitário de Curitiba, pelas TVs a cabo NET 

e TVA. 

 UFPR Rádio: primeira rádio web do Paraná, para a qual é buscada uma programação musical 

voltada à Música Popular Brasileira e boletins informativos sobre as atividades da 

Universidade. 

 Site da UFPR: É a Assessoria de Comunicação quem administra os conteúdos do portal da 

UFPR. As notícias veiculadas no site são produzidas pela equipe da ACS. 

A Assessoria de Imprensa: realiza o trabalho de mediação entre a mídia local e nacional e a 

comunidade acadêmica. Além de sugerir pautas aos veículos, também auxilia na busca por fontes 

para matérias produzidas por eles. 

A Assessoria de Comunicação Social (ACS) ainda atua no trabalho de informações para as 

comunidades interna e externa da UFPR através dos seguintes mecanismos:  

 Feira de Cursos e Profissões: Cursos e Profissões: por meio da Coordenadoria de Eventos 

organiza e produz o evento anual para alunos do Ensino Médio e vestibulandos. O objetivo 

do evento é mostrar a instituição, detalhando os cursos de graduação aos futuros 

universitários. 

 Materiais Institucionais: A Coordenadoria de Marketing Institucional desenvolve materiais 

gráficos da Instituição, como folders, catálogos, entre outros. 

 Campanhas Institucionais: auxilia unidades no desenvolvimento de campanhas de 

divulgação institucionais sobre temas variados. Ex.: campanha do Trote Humano da Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis. 

 Eventos: realiza a comunicação de eventos de unidades. Ex.: Semana de Ensino, Pesquisa e 

Extensão e Festival de Inverno. 

 Grife UFPR: também a Coordenadoria de Marketing Institucional é responsável pelas peças 

que compõem a grife que leva o nome da UFPR para vestuário e objetos diversos. 

 Festival de Inverno da UFPR em Antonina-PR: constitui uma política cultural executada pela 

Universidade Federal do Paraná com o propósito de articular as práticas de pesquisa, ensino 

e extensão universitária com os processos coletivos de participação cidadã nas políticas 

públicas. 

  



149 

____________________________________________________________________________ 

 

 

6.5. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) preocupa-se em oferecer condições de acessibilidade a 

todos os seus usuários, internos e externos. Ressaltamos que grande parte das edificações da UFPR, 

considerando a época em que foram construídas, requer um plano para adequação das condições de 

acessibilidade. Esforços e investimentos aplicados nos últimos anos têm permitido oferecer 

edificações com condições de acesso a todos os grupos de pessoas com necessidades especiais. Em 

médio prazo deve ser alcançada a situação de plena condição de acessibilidade nas edificações para 

todos os portadores de necessidades especiais. 

Destacamos que, em 2015 foi criada a Superintendência de Infraestrutura (SUINFRA), tendo como 

responsabilidade a definição e ocupação dos espaços físicos, execução de obras, reformas e ampliação 

das edificações, manutenções em geral de edificações e equipamentos, licenciamento ambiental e 

tratamento de resíduos, acessibilidade e mobilidade nos Campi da UFPR. Em todos os novos projetos 

que são elaborados sob o acompanhamento da SUINFRA já estão contemplados em sua infraestrutura 

rampas, elevadores, piso tátil, sinalizações que atendem às normas de acessibilidade. 

A Coordenação de Estudos e Pesquisas Inovadoras na Graduação (CEPIGRAD), vinculada à Pró-

Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) por meio de um de seus núcleos, o 

Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE), articula-se com a SUINFRA a 

fim de promover adaptações e obras de acessibilidade nos espaços físicos da Universidade. O NAPNE 

também oferece o serviço de digitalização de materiais impressos a estudantes com deficiência visual, 

realiza apoio didático-pedagógico e conta, desde 2013, com equipe de Tradutores-Intérpretes em 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). São oferecidos tradutores para a LIBRAS em todos os níveis 

de ensino, além de ser uma disciplina optativa em todos os currículos de todos os cursos de graduação 

da UFPR, bem como os professores também são capacitados sempre que contam com alunos especiais 

em suas turmas naquele semestre/ano.  

Em 2015, o NAPNE disponibilizou para a comunidade interna e externa da Universidade Federal do 

Paraná: 

 Curso Introdutório de Surdocegueira oferecido para estudantes, professores e demais 

profissionais que atuam ou possuem interesse na área da surdocegueira e das Necessidades 

Especiais, com o objetivo de desenvolver técnicas que integram o Pro-Tactile (PT) Program, 

para capacitar familiares e profissionais da área quanto aos processos comunicativos mais 

adequados ao perfil de cada pessoa surdocega. 

O Curso foi organizado em conjunto com a Feneis (Federação Nacional de Educação e 

Integração do Surdo), com a coordenação de Língua Brasileira de Sinais (Libras) do Setor de 

Ciências Humanas da UFPR, com os Tradutores Intérpretes de Libras e com os professores 

de Libras da UFPR, o Curso Introdutório de Surdocegueira foi ministrado pelo professor 

Steven Collins, da Gallaudet University, Estados Unidos, nos dias 08 e 09 de janeiro de 2015 

e contou com 70 participantes. 

 Curso Básico de Libras com a participação de professores da rede pública de ensino e alunos, 

professores e servidores da UFPR, com a finalidade de capacitar pessoas interessadas em 

aprender a se comunicar ou em aperfeiçoar o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais. 

O Curso foi organizado em conjunto com a coordenação de Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) do Setor de Ciências Humanas da UFPR, com os Tradutores Intérpretes de Libras e 

com os professores de Libras da UFPR, o Curso Básico de Libras, dividido em 3 módulos de 

40 horas cada, se estendeu de abril a julho de 2015, contabilizando 67 inscritos no módulo I, 

36 inscritos no módulo II e 30 inscritos no módulo III. 
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 Realização do I Simpósio Internacional de Atenção à Criança com Risco Estabelecido e IV 

Simpósio Nacional de Atenção e Estimulação Precoce, tendo como público-alvo professores, 

estudantes e demais pessoas interessadas no tema. 

O Simpósio teve o apoio do NAPNE na realização do evento, que contou com a Mesa de 

Abertura: "Políticas Sociais de Atenção ao Desenvolvimento - Prevenção e Promoção ao 

Desenvolvimento", além da conferência magna: "Neurociências e Perspectivas 

Socioemocionais em Espaços Educativos", proferida pelo Prof. Dr. Julio Pérez Lopez, da 

Universidade de Murcia, Espanha, e as mesas temáticas: "A Escola e os Transtornos do 

Desenvolvimento" e "Intervenção e Atenção à Criança com Risco Estabelecido ao 

Desenvolvimento". O evento ocrreu em 3 locais diferentes: no dia 14 de setembro foi realizado 

no Edifício D. Pedro I da UFPR e contou com 60 participantes; no dia 15 de setembro foi 

realizado no Centro de Treinamento da Prefeitura Municipal de Curitiba e contou com 250 

participantes; no dia 16 de setembro foi realizado no Salão Nobre do Setor de Jurídicas, no 

Prédio Histórico da UFPR e contou com 90 participantes. 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) oferece vagas especiais em todos os estacionamentos dos 

Campi assim como condições especiais de acesso a todos os alunos com dificuldade de locomoção, 

e outros tipos de dificuldades. 

O Sistema Integrado de Bibliotecas (SiBi), continuou em 2015, desenvolvendo o Programa de 

Promoção da Acessibilidade com o objetivo de oferecer espaço e acervo adequados ao atendimento 

às pessoas com necessidades especiais e adaptação da estrutura e funcionamento das bibliotecas da 

UFPR para atender alunos com necessidades especiais. 

O SiBi possui laboratório de informática com os seguintes softwares/equipamentos: Programa leitor 

de tela de uso livre; Programa para aumento de tela; Leitor autônomo de textos impressos (SARA); 

Leitor autônomo de textos on-line JAWS (Job Access With Speech); Impressora de relevo tátil por 

fusão; Linha Braille para tradução de textos eletrônicos; Lupas eletrônicas de mesa para textos 

impressos; Fones de ouvido; Mesa tátil falante e Computadores. O Portal da Informação do 

SiBi/UFPR, desde sua reestruturação, segue as normas e diretrizes do W3C, que é responsável pelo 

Guia de Acessibilidade de Conteúdo Web. 

O laboratório de informática continua sendo equipado para o atendimento às pessoas com 

necessidades especiais. Quanto ao espaço físico, todas as bibliotecas do SiBi/UFPR possuem algumas 

adaptações (banheiros, rampas, elevadores, circulação, sinalização) para atendimento às pessoas 

portadoras de necessidades especiais, entretanto necessitam que suas estruturas físicas e tecnológicas 

sejam 100% adequadas, para que possa ocorrer de forma efetiva o acesso em todos os espaços das 

bibliotecas por estes usuários. O referido Programa atende às metas do PDI 2012-2016, nos itens 

adaptação, sob demanda, do material bibliográfico nas Bibliotecas para atendimento às pessoas com 

necessidades especiais; adaptação do Portal da Informação para atendimento aos portadores de 

deficiência visual; facilitação da circulação de pessoas, inclusive as portadoras de necessidades 

especiais. 

Apresentamos projetos de diversos departamentos e setores que, demonstram na prática a 

sensibilidade e responsabilidade da UFPR em oferecer condições de acessibilidade a todos os seus 

usuários, internos e externos: 

 Em 2015 a ONG curitibana Ação Social para a Igualdade de Diferenças (ASID) , projeto 

criado na UFPR (Universidade Federal do Paraná), desenvolveu projeto para ampliar o 

atendimento às pessoas autistas. 

 Também em 2015, foi desenvolvido o projeto Física Brincando e Aprendendo (FIBRA), do 

departamento de Física da UFPR, que adaptou o planetário para a utilização dos deficientes 
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visuais. Foram realizadas apresentações na Biblioteca Pública do Paraná, que, por meio da 

Seção Braille, realizou o evento em conjunto com o Fibra. As sessões para os deficientes 

visuais envolveram uma série de materiais em relevo e braile para facilitar a percepção dos 

participantes, além dos elementos habituais de um planetário. Essa forma de apresentação 

direcionada é inovadora. 

 Os estudantes do curso de Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná 

desenvolveram produtos inclusivos junto ao Jardim e Museu Botânico Municipal de Curitiba. 

Os produtos foram doados para o Espaço de Educação Ambiental do Botânico, que recebe 

diariamente crianças das escolas públicas e privadas. Entre os produtos estão um vídeo 

institucional com tradução simultânea na Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), gibis e 

outros materiais impressos em Braille, um jogo de tabuleiro, cursos e informativos para 

divulgar o espaço e difundir ideias de preservação do patrimônio genético e a sustentabilidade. 

O projeto, organizado no âmbito da disciplina Produto e Serviço de Informação, apresenta o Museu 

e Jardim Botânico, esclarecendo que o local não é um parque e sim um espaço que abriga coleções 

de plantas silvestres, ameaçadas de extinção, raras e que representam a flora local. As produções dão 

visibilidade a diretrizes, normas de utilização e orientam condutas, visando colaborar para um 

entendimento de respeito a natureza e preservação do patrimônio ambiental para futuras gerações. 

Um dos trabalhos, um vídeo institucional de seis minutos sobre o Jardim Botânico, já está disponível 

no YouTube e em DVD. 

  



152 

____________________________________________________________________________ 

 

 

7 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

A seção Desempenho Financeiro e Informações Contábeis visa demonstrar o desempenho financeiro 

e as informações sobre as demonstrações contábeis e financeiras elaboradas pela UPC. Devem ser 

contempladas ainda a implementação da sistemática de apuração de custos e dos novos critérios e 

procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

7.1. Desempenho financeiro no exercício 

A Universidade Federal do Paraná, como as demais IFES da Federação, passou por diversos 

problemas financeiros no decorrer do exercício de 2015. Tendo em vista que a liberação dos recursos 

financeiros para pagamento dos fornecedores e terceirizados têm como origem os recursos do tesouro. 

Foram repassados à universidade em torno de 40% dos valores liquidados no último dia útil de cada 

mês ou nos primeiros dias úteis do mês subsequente.  

Quanto aos recursos empenhados e liquidados nas fontes diretamente arrecadadas quer seja da 0250 

ou 0281, não há nenhum problema, haja vista que sem a entrada efetiva dos valores nos cofres da 

UFPR, não há liberação orçamentária para o empenhamento da despesa. 

7.2. Informações sobre medidas para garantir a sustentabilidade financeira dos compromissos 

relacionados à educação superior 

Para garantir a sustentabilidade financeira com relação aos pagamentos das bolsas institucionais e 

fornecedores, as Pró-Reitorias e os Setores da Universidade são orientados a encaminharem os 

processos em tempo hábil para a liquidação antes da apuração dos valores liquidados nas IFES pela 

Secretaria de Orçamento e Finanças do MEC, o que vem ocorrendo nos quatros primeiros dias úteis 

de cada mês. 

7.2.1. Políticas, instrumentos e fontes de recursos para ensino, pesquisa e extensão 

Como destacado no item 4.3.7. As principais receitas de arrecadação própria da instituição são 

provenientes de contratos do núcleo de concursos da UFPR com órgãos governamentais e instituições 

para realização de concursos públicos (R$ 10,1 milhões). Em seguida tem-se as arrecadações 

provenientes dos cursos de especialização (R$ 7,5 milhões) e arrecadações para realização do 

vestibular (R$ 6,8 milhões). Os demais recursos arrecadados são provenientes de serviços 

administrativos, contratos de prestação de serviço, convênios de cooperação e taxas arrecadadas.  

A UFPR tem fornecido apoio para realização de contratos e convênios através da Coordenadoria de 

Relações Institucionais, vinculada à Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças. O 

Departamento de Contabilidade e Orçamentário desta mesma Pró-Reitoria também tem orientado e 

fornecido apoio à captação de recursos, auxiliando os pesquisadores e interessados no controle 

financeiro e orçamentário, em conjunto com as diversas unidades gestoras de recurso (UGRs) da 

instituição facilitando e apoiando o desenvolvimento de prestação de serviços, pesquisas e captação 

de recursos destinados à instituição.  

Fonte: CPCO/PROPLAN 
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7.2.2. Demonstração da alocação dos recursos captados e dos resultados 

Em 2015 as receitas próprias excederam as expectativas programadas para o exercício. Inicialmente 

previa-se uma arrecadação de R$ 45,9 milhões. Em julho de 2015 a previsão já era de R$ 49,5 

milhões. 

Com a previsão de aumento da arrecadação e seguindo os critérios da Portaria SOF nº 16, de 29 de 

abril de 2015, foi solicitado no segundo momento (agosto de 2015) e, repetida no terceiro momento 

(outubro de 2015) pedido de suplementação orçamentária para atendimento das expectativas de 

crescimento da arrecadação bem como suplementação para utilização de R$ 20 milhões do saldo de 

superavitário de exercícios anteriores num total verificado de R$ 48 milhões. As liberações das 

solicitações ocorreram somente na segunda quinzena de dezembro sem os limites de empenhos 

correspondentes, impossibilitando a utilização dos recursos orçamentários.  

O excesso de arrecadação sobre a projeção se confirmou, decorrentes de um aumento nas diversas 

fontes onde se destacam as receitas realizadas através do núcleo de concursos, receitas provenientes 

de cursos de especialização, cursos de línguas estrangeiras e diversos contratos de prestação de 

serviço. 

A liberação tardia e impossibilidade de utilização do orçamento em 2015 em recursos próprios eleva 

a pressão para utilização do saldo financeiro superavitário no exercício de 2016, com maior 

necessidade de disponibilidade orçamentária. 

As receitas geradas através de arrecadação própria tem dado apoio substancial para o crescimento 

qualitativo da instituição e dos cursos em implantação e já implantados, suprindo suas deficiências, 

que de outra forma não seria possível. Parte dos recursos arrecadados é destinado à UFPR para 

utilização em suas necessidades gerais, parte é encaminhada aos Setores e parte para os 

Departamentos de Ensino. Além deste rateio há distribuição dos recursos para um fundo denominado 

FDA – Fundo de Desenvolvimento Acadêmico onde são destinados recursos para a tenderem 

necessidades específicas da instituição e dos cursos, após análise de uma comissão representativa dos 

setores de ensino.  

As arrecadações de 2015 geraram recursos para estas utilizações num montante superior a R$ 6,4 

milhões, minimizando os impactos do corte orçamentário promovido pelo Governo Federal. 

Fonte: CPCO/PROPLAN 

7.3. Tratamento contábil de depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio 

e avaliação e mensuração dos ativos e passivos 

Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de itens do Patrimônio e 

avaliação e mensuração de Ativos e Passivos: 

Conforme exposto na Nota Explicativa 01/2016, a Contabilidade vem acompanhando as reuniões da 

Comissão de Inventário e apesar de todas as dificuldades encontradas tem tomado decisões 

importantes em busca de soluções em uma Universidade de dimensão grandiosa e recuperando uma 

lacuna temporal; 

Há que se levantar a dificuldade em um Sistema Integrado de Patrimônio adequado ao que se exige 

na legislação e que ainda não pode ser finalizado. Dada sua extrema necessidade e prioridade foi 

levado ao conhecimento do Conselho de Planejamento e Administração da UFPR (COPLAD) no 

final do exercício de 2015; Deveria ser considerado para 2016 uma Dotação Orçamentária para 

aquisição de um Sistema ERP Enterprise Resource Planning de gestão empresarial que integrasse 

todos os sistemas em uma base confiável com supervisão de Gestores de TI. 

Outro fator de disparidade se apresenta no comparativo entre o registro no SIAFI versus registro no 

SAP com referência aos registros dos livros na Biblioteca Central em que a informação apresentada 
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no Sistema SOPHIA dos valores atribuídos aos exemplares estão com o valor histórico sem a devida 

atualização das conversões de moeda sofridas ao longo do tempo; Foi sugerida pela Contabilidade à 

Comissão de Patrimônio a criação de uma subcomissão para orientar a Biblioteca Central a conduzir 

os trabalhos do Sistema SOPHIA a adequar-se na atualização monetária de acordo com a moeda 

vigente e posteriormente na reavaliação do material bibliográfico;  

Ainda em relação ao material bibliográfico existe a dificuldade em se estabelecer critério de avaliação 

de vida útil para os livros de prateleira que são emprestados à comunidade interna da UFPR e em 

consulta local à comunidade externa, o que sugere um tratamento de Biblioteca Pública e, portanto, 

considerados bens de consumo e não permanentes; 

Quanto aos bens intangíveis controlados pelo CCE Centro de Computação Eletrônica, não foi 

possível ainda calcular a vida útil dos softwares e licenças de uso dificultando o cálculo de 

amortização dos mesmos; Um fator intrínseco a essa dificuldade apresentada é a falta de pessoal e 

capacitação pelo Governo Federal dos servidores para mensurar não só os ativos, mas também os 

passivos da Instituição. Complementando as Informações sobre os itens A e B da Declaração do 

Contador, constatamos que a Empresa Aeromapa ainda não finalizou o levantamento dos bens 

imóveis na sua totalidade, mas o Departamento de Serviços Gerais está tomando as devidas 

providências. 

7.4. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

A sistemática é realizada pela Central de Compras/DSG/PRA que supervisiona o trabalho de 

estimativa de custos dos materiais e serviços a serem contratados através de licitação. Os 

procedimentos estão indicados no Manual de Compras da UFPR e consideram as determinações da 

Lei nº 8.666/1993 e legislação correlata, além da Instrução Normativa nº 05/2014-SLTI/MPOG, que 

dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para 

a aquisição de bens e contratação de serviços em geral. As fontes usuais de pesquisa de preços são 

contratações similares realizadas por outros órgãos da Administração Pública e valores indicados em 

sítios especializados na internet; também é possível realizar a pesquisa diretamente com fornecedores. 

A partir dos valores levantados (no mínimo três, que não variem em mais de 30% entre o maior e o 

menor valor encontrados) é calculado o preço médio estimado para cada item a ser licitado, sendo 

este o máximo admitido para a contração no momento da realização do pregão. 

Fonte: DSG/PRA 
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7.5. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 
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7.5.1. Notas explicativas às Demonstrações Contábeis 

No grupo do Ativo Circulante: 

 O subgrupo Caixa e Equivalente de Caixa refere-se na maior parte a rendimentos de aplicação 

dos recursos próprios da Instituição advindos em sua maioria de Convênios de Receita com a 

Fundação Araucária e dos Cursos de Especialização do Exercício e de Exercícios Anteriores; 

 O subgrupo Demais Créditos e Valores à Curto Prazo refere-se a Transferências Voluntárias 

através de Contratos de Repasse e Convênios cujos valores acumulam-se aos de Exercícios 

Anteriores ainda não finalizados.  

Contém também a conta Créditos por Danos ao Patrimônio onde encontra-se o valor 

registrado em exercícios anteriores o que ainda não foi categorizado como Dívida Ativa e que 

no Plano de Contas Anterior denominava-se Diversos Responsáveis. Outros Créditos a 

Receber na maior parte é sub-repasse concedido diferido para os hospitais de recursos do FNS, 

lançamentos efetuados pela Setorial Contábil do MEC quando da apuração do processo de 

inscrição do diferido e/ou recursos a receber/liberar com base no saldo da disponibilidade por 

fonte de recursos; 

 No subgrupo estoques do saldo em 31 de dezembro de 2015 do valor R$ 14.982.454, R$ 

10.217.196 referem-se a aquisições do Hospital de Clínicas em material farmacológico, 

laboratorial e hospitalar em estoque. 

No grupo Ativo não circulante: 

 Créditos a longo prazo refere-se a Dívida Ativa não tributária cujo valor não foi atualizado e 

já inscrito há alguns exercícios, deverá ser atualizado em 2016, mas dependemos de orientação 

da Setorial Contábil do MEC. Os Demais Créditos e valores a longo prazo é um valor 

registrado como compulsório da gasolina sobre veículos que provavelmente já foi recebido e 

não informado à contabilidade. 

 O subgrupo Imobilizado demonstra as aquisições e a depreciação/amortização dos tangíveis 

e intangíveis que estamos finalizando com a comissão de inventário. 

No grupo Passivo Circulante: 

 Outras obrigações a curto prazo, refere-se na maioria a convênios a pagar, os valores 

restituíveis são impostos e contribuições a serem recolhidos. 

 O subgrupo Fornecedores e Contas a pagar Nacionais a Curto Prazo na UFPR reflete os 

valores dos contratos continuados em sua maioria e no HC dos R$ 21.330.121,92 o valor de 

R$ 15.278.996 refere-se a reconhecimento de dívida à FUNPAR registrado no passivo 

permanente.  

 No subgrupo Obrigações trabalhistas, previd e assist ficou a ser pago o valor da FUNPRESP 

de R$ 32.908 por uma divergência no financeiro que foi sanada no primeiro dia útil do 

exercício seguinte. 

No grupo Passivo não Circulante: 

 No subgrupo Fornecedores a longo prazo o valor de R$ 65.248 é do HC do fornecedor Air 

Liquide Brasil Ltda já de exercício anterior e que em 2016 será alvo de verificação por nossa 

parte. 

No grupo Patrimônio Líquido: 

 O subgrupo Resultados Acumulados teve uma sensível diminuição devido aos ajustes de 

exercícios anteriores na maior parte por reconhecimento do passivo circulante para futura 

execução orçamentária.  
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8 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

A Seção ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO contempla informações sobre gestão de pessoal, 

infraestrutura patrimonial, tecnologia da informação, critérios de sustentabilidade ambiental, além 

dos fundos e programas geridos pela UPC. 

8.1. Gestão de Pessoas 

Indicadores gerenciais sobre gestão de pessoas 

Por força da política de expansão da oferta de cursos e vagas nas instituições federais de ensino 
proposta pelo governo federal, aliada aos anseios da comunidade, bem como das necessidades 
institucionais, a Universidade Federal do Paraná tem buscado a adotar medidas administrativas 
visando à ampliação e a qualidade na prestação de serviços ao público. 

Especificamente no âmbito da Universidade Federal do Paraná, a política de gestão de pessoas esta 
pautada em quatro eixos, que subsidiam a formulação de indicadores para a ações a serem 
implementadas em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPR, a saber: 

 Planejamento de Pessoas; 

 Desenvolvimento de Pessoas; 

 Saúde do Servidor; 

 Administração de Pessoal. 

Quanto à proposta de planejamento de pessoas, que abrange a área de recrutamento de pessoal 
(concursos públicos e testes seletivos), movimentação e acompanhamento de servidores foi 
consolidada a política na área de planejamento para alocação de pessoal, reorganização de estruturas 
administrativas e racionalização de atividades de trabalho. Um dos trabalhos em destaque é o 
Dimensionamento de Pessoal e o desenvolvimento do Programa INTEGRA. Ambas as ações 
contribuem para o acompanhamento da necessidade de pessoal no âmbito da instituição, em quais 
áreas relacionados ao perfil do servidor em conjunto com o cargo ocupado. 

Quanto ao eixo de proposta de desenvolvimento de pessoal, a política de capacitação e qualificação 
dos servidores está alicerçada na busca da integração das necessidades institucionais e as expectativas 
e interesses dos servidores, oferecendo um planejamento voltado para o desenvolvimento integral. 

Foram elaboradas ações visando dar atendimento aos Programas de Atualização Profissional e 
Educação Continuada, de Informática e de Língua Estrangeira Moderna, abrangendo a proposta 
existente no Plano de Desenvolvimento dos Integrantes na Carreira do PCCTAE - PDIC. As ações 
visaram ainda à promoção de Seminários, palestras e atividades de integração, além de incentivo a 
qualificação para os servidores buscarem atualização profissional e o desenvolvimento na carreira. 
Em contrapartida a UFPR conta em seu quadro com maior número de servidores qualificados para o 
alcance de seus objetivos.  

Anualmente a instituição promove a Avaliação de Desempenho de servidores técnico-
administrativos, também amplamente discutida e aprovada em instância superior. Tal avaliação 
fundamenta diversas ações da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, entre as quais as a necessidade de 
movimentação, capacitação e intervenções no ambiente do trabalho por meio da observação do clima 
organizacional. 

No eixo da proposta de saúde do servidor, as ações objetivaram acompanhar as alterações na 
legislação, principalmente no que concerne a Política Nacional de Atenção à Saúde do Servidor, bem 
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com reforçar e ampliar as ações já existentes no campo de atenção e promoção à saúde dos servidores 
da UFPR. 

Nesse sentido, buscou-se estruturar rotinas de trabalho a fim de facilitar a implantação das diretrizes 
trazidas pelos Decretos nº 6833 e nº 6856, ambos de 2009, que instituíram, respectivamente, o 
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) e os exames médicos periódicos para 
os servidores públicos federais, assim como pela portaria 1261/2010 da SRH/MPOG, que versa sobre 
os princípios, diretrizes e ações em saúde mental. 

Em relação ao eixo de administração de pessoal as propostas versaram no sentido de rever 
continuamente rotinas e procedimentos administrativos de forma a atender as demandas internas e de 
controle externo de diversos órgãos, tais como a Controladoria Geral da União, Ministério Público, 
Procuradoria Federal e Ministério do Planejamento. 

Todos os procedimentos administrativos seguem rotinas definidas e são registradas em sistema ou 
planilhas de controle com a finalidade de evitar fraudes ou perdas. É prática instaurar sindicância para 
apurar responsabilidade e exigir eventuais ressarcimentos. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas conta 
com uma estrutura específica, a Gerência de Procedimentos Disciplinares, que é responsável pelos 
procedimentos de apuração de responsabilidades, por meio do gerenciamento, realização e 
acompanhamento dos processos disciplinares e de sindicâncias, conforme previsão legal. 

Fonte: PROGEPE 

Os dados utilizados para elaboração dos quadros quantitativos da força de trabalho na Universidade 
Federal do Paraná foram extraídos do SIAPE de dezembro/2015. Quanto a quantidade de servidores 
disponíveis frente às necessidades da Instituição a situação dos docentes tem obtido alguns avanços 
com a implantação do Banco de Professores Equivalentes que possibilita a ocupação das vagas tão 
logo ocorra a vacância. Os afastamentos de docentes têm sido supridos com a contratação de 
Professores Substitutos, minorando o impacto nas atividades fim. Diferente é a situação do quadro de 
servidores técnico-administrativos em educação. O Quadro de Referência aponta um quantitativo de 
3.835 (três mil, oitocentos e trinta e cinco) cargos ocupados, sendo que 1898 (mil, oitocentos e 
noventa e oito) estão alocados nos Hospitais Universitários, que a partir de 2015 estão sob a 
administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH e, em consequência 
deverão ser cedidos àquela Empresa. Como se constata o total de servidores técnico-administrativos, 
em que pese a realização de vários concursos, vem diminuindo consideravelmente apesar do 
crescimento constante da Instituição, não apenas na área acadêmica, mas também na área 
administrativa. Outro fato que impacta na composição da força trabalho na Instituição é o número de 
aposentadorias que ocorreram em 2015. As aposentadorias, exonerações e falecimentos, são eventos 
que possibilitam a reposição automática no quadro de pessoal, porém, para que isso ocorra são 
necessários os procedimentos legais que se dão de forma gradativa. As vacâncias ocorridas nos cargos 
técnico-administrativos, dos níveis de classificação ʺAʺ e ʺBʺ não podem ser repostos, gerando 
diminuição no quantitativo final de vagas dos cargos técnicos. Também impacta a força de trabalho 
relativa aos técnicos, os afastamentos e licenças, para os quais não existe previsão legal de 
substituição. 

Em relação a qualificação e capacitação da força de trabalho, diversas ações foram desenvolvidas em 
2015. A política de capacitação e treinamento dos servidores foi elaborada pela equipe da 
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, com aprovação do Conselho de Planejamento e 
Administração da UFPR por meio da Resolução nº 37/09. Desde então, a PROGEPE, vem 
implantando cursos e eventos de valorização, treinamento e aperfeiçoamento profissional e pessoal 
do seu quadro conforme as necessidades institucionais. Disponibilizando aos seus servidores da 
Instituição uma ampla oferta de cursos que servirão de ferramentas para a aquisição e atualização de 
conhecimentos, contemplando os ambientes organizacionais. 

Quanto à qualificação de servidores a PROGEPE busca parcerias com Departamentos de Ensino, Pró-
Reitorias e outras Instituições para ofertar cursos de especialização e mestrados profissionais, matem 
também Programa de Incentivo a Qualificação, aprovado pela resolução Nº 11/12-COPLAD. 
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Foram elaboradas ações visando dar atendimento aos Programas de Atualização Profissional e 
Educação Continuada, de Informática e de Língua Estrangeira Moderna, abrangendo a proposta 
existente no Plano de Desenvolvimento dos Integrantes na Carreira do PCCTAE - PDIC.  

Conforme artigo 4º da Resolução nº 24/06 – COPLAD da UFPR, de 14 dezembro de 2006, o Plano 
para Capacitação e Qualificação dos Técnico-Administrativos da UFPR atendeu ser por meio de 
programas de desenvolvimento contemplados nas seguintes vertentes: 

I – Programa de Atualização Profissional e Educação Continuada 

Programa voltado ao desenvolvimento de ferramentas e habilidades administrativas e potencialidades 
de cada servidor, esse programa com diversas temáticas prepara o servidor para o enfrentamento de 
desafios técnicos e pessoais que se apresentam em cada ambiente de organizacional de trabalho. 

Número de servidores Capacitados: 1571 

II - Programa de Línguas Estrangeiras 

Esse programa objetiva ensinar uma língua estrangeira, mas também difundir a cultura de outros 
países, tornando o servidor um agente capaz de realizar a comunicação com os estrangeiros que por 
inúmeros motivos se relacionam com a UFPR. 

Nº de servidores Capacitados: 206 

III - Programa de Informática 

Programa voltado ao aprendizado da informática e utilização de ferramentas e novas tecnologias 
disponíveis no mercado, que tornam o trabalho diário mais profissional.  

O servidor da UFPR sem dúvida utiliza em quase 80% do tempo a informática, tais como: Editor de 
Texto, Planilhas, Banco de Dados, Plataformas Virtuais, Internet, etc. 

As novas tecnologias digitais permitem a difusão da informação e o intercâmbio de dados com 
rapidez, interligando os usuários que muitas vezes estão distantes geograficamente. 

Nº de servidores capacitados: 98 

Total Geral de capacitados: 1875 

Além das ações acima descritas, são realizados eventos de capacitação que objetivam reunir um 
público específico em torno de uma programação direcionada. A rigor são pontuais, ou seja, ocorrem 
em um curto espaço de tempo e por isso possuem pequena carga horária. Podem ser eventos de 
capacitação, tais como: Seminários, Palestras, Ciclo de Palestras, Encontros Profissionais, Oficinas, 
Homenagens etc. 

Essa política busca integrar as necessidades e demandas institucionais com as expectativas e 
interesses dos servidores, oferecendo um planejamento voltado para o desenvolvimento integral. 

Não nos é possível esgotar todas as demandas existentes, mas sim renovar e inovar com novas ações 
nossa capacitação, pois nosso corpo de colaboradores está em constante evolução, pois mudar, evoluir 
e melhorar são as pretensões de uma política de pessoas, quando se pensa em pessoas. 

A Universidade Federal do Paraná conta com um corpo docente altamente qualificado, responsável 
por sua excelência acadêmica, no ensino, na pesquisa e na extensão de seus conhecimentos à 
comunidade. Em relação aos técnicos administrativos, destaca-se significativa melhoria na 
qualificação desses servidores. Contamos com 184 Doutores; 456 Mestres; 1399 Especialistas. 

Fonte: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - PROGEPE 
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8.1.1. Estrutura de pessoal da unidade 

Quadro 52 – Força de Trabalho da UPC 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.  Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 0 6.203 371 236 

1.1.  Membros de poder e agentes políticos  0 0 0 0 

1.2.  Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 0 6.203 371 236 

1.2.1.  Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 6.167 344 236 

1.2.2.  Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 0 05 0 0 

1.2.3.  Servidores de carreira em exercício 

provisório 1 0 27 27 0 

1.2.4.  Servidores requisitados de outros órgãos e 

esferas 0 04 0 0 

2.  Servidores com Contratos Temporários 2 0 183 148 127 

3.  Servidores sem Vínculo com a Administração 

Pública 0 02 0 0 

4.  Total de Servidores (1+2+3) 0 6.388 519 363 

Fonte: SIAPE/DTI/PROGEPE 

Notas.:  (1) Foram computados no item 1.2.3 os servidores em exercício provisório; o servidor anistiado; os servidores 

em colaboração técnica (PCCTAE e ICT) e exercício previsto no §7º art.93. 

(2) Professor substituto e professor visitante foram computados como contratados. 

 

Quadro 53 – Distribuição da Lotação Efetiva  

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.  Servidores de Carreira (1.1) 2.019 4.212 

1.1.  Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 2.019 4.212 

1.1.2.  Servidores de carreira vinculada ao órgão 1.991 4.204 

1.1.3.  Servidores de carreira em exercício descentralizado 05 00 

1.1.4.  Servidores de carreira em exercício provisório 20 07 

1.1.5.  Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 03 01 

2.  Servidores com Contratos Temporários 00 183 

3.  Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 02 00 

4.  Total de Servidores (1+2+3) 2.021 4.395 

Fonte: SIAPE/DTI/PROGEPE 
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Quadro 54 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC  

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.  Cargos em Comissão/ Cargo de Direção-IFES 118 111 26 7 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 118 111 26 7 

1.2.1.  Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 118 101 26 7 

1.2.2.  Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 01 0 0 

1.2.3.  Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0 

1.2.4.  Sem Vínculo 0 02 0 0 

1.2.5.  Aposentados 0 07 0 0 

2.  Funções Gratificadas + Função Coordenador de Curso 834 692 244 83 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 834 691 244 83 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 01 0 0 

3.  Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  952 803 250 90 

Fonte: SIAPE/UEPCF/DAP 
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8.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal 

Quadro 55 – Demonstrativo das despesas com pessoal 

Tipologias/ 

Exercícios 

Vencimentos e 

Vantagens Fixas 

Despesas Variáveis 
Despesas de 

Exercícios 

Anteriores 

Decisões 

Judiciais 
Total 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 

Despesas 

Variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios 
2015 - - - - - - - - - - 

2014 - - - - - - - - - - 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da Unidade Prestadora de Contas 

Exercícios 

2015 628.707.367,34  9.012.294,07  73.452.986,33  78.280.159,53  28.662.758,51  22.865.864,37  11.002.465,95  827.242,13  16.759.884,86  869.571.023,09  

2014 570.744.036,19  8.766.362,57  67.286.881,49  91.358.038,01  27.945.965,48  22.574.737,82  11.334.344,80  510.438,11  16.525.329,88  817.046.134,35  

2015   97.496,53  11.452,32  32.913,14  454,90    19.333,20      161.650,09  

2014   89.280,60  10.182,41  23.401,68  407,27    9.054,12      132.326,08  

Servidores sem vínculo com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2015   619.155,50  50.235,17  17.306,30  27.686,77  2.433,60  17.570,70      734.388,04  

2014   540.415,72  44.183,00  14.765,77  26.856,00  2.433,60  5.066,37      633.720,46  

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2015 2.170.195,69    238.853,11  250.859,62  109.419,10  79.459,33      50.499,44  2.899.286,29  

2014 1.743.487,43   170.436,89  242.156,38  106.692,97  76.028,06    3.012,83  10.897,32  2.352.711,88  

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2015 6.946.791,28    571.881,18  533.691,40  645.635,37      3.311,79    8.701.311,02  

2014 5.653.376,62    448.371,32  345.242,69  540.169,71          6.987.160,34  

Fonte: DAP/PROGEPE 
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8.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

 Na Universidade Federal do Paraná é possível identificar riscos para o desenvolvimento de 

trabalho e alcance de metas institucionais situações como o número insuficiente de servidores que 

possam atender as demandas decorrentes da ampliação de cursos e atividades da Instituição. 

 O quadro de pessoal da UFPR não acompanhou o crescimento gerado pelo Programa REUNI 

e demais iniciativas de expansão propostas pelo governo federal. A isso soma-se o fato de que uma 

parte dos novos ingressos permanecem por pouco tempo na Instituição, tendo em vista salários mais 

atrativos de outras instituições públicas. 

 Outro risco a ser apontado é o fato do crescente número de aposentadorias ocorridas nos 

últimos anos, de servidores com grande conhecimento técnico, experiência em áreas importantes, 

gerando uma lacuna de competência em unidades essenciais da Instituição. Em que pese os esforços 

na capacitação de novos servidores, esse conhecimento técnico e histórico é difícil de repor em curto 

prazo. 

 O serviço público federal enfrenta constantes alterações de legislação, normativas e 

entendimentos por parte dos órgãos orientadores, que muitas vezes provocam dúvidas na aplicação 

das normas, levando a decisões equivocadas, o que pode comprometer a assertividade no alcance dos 

objetivos e metas estabelecidos. 

 Outro fator que pode ser identificado como risco são os constantes movimentos paredistas, 

que paralisam atividades essenciais para a conclusão dos trabalhos nas diversas áreas da Instituição. 

Fonte: PROGEPE 

 

8.1.4. Contratação de pessoal de apoio e de estagiários  

Todos os contratos mencionados neste subitem poderão ser consultados no endereço eletrônico 

www.intranet.ufpr.br/sigea/public/. 

O contrato de serviços de limpeza, higienização e conservação de bens móveis e imóveis, áreas 

internas e externas, áreas médicas e laboratoriais, com fornecimento de materiais, utensílios e 

equipamentos para atuar nos Campi da UFPR, sob nº 226/2010 foi firmado em 30/10/2010 com a 

empresa WW Serv Serviços e Obras Ltda, com valor mensal inicial de R$ 597.499,83 (quinhentos e 

noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos) e atual 

correspondente a R$ 1.097.464,60, sendo que sua vigência expira em 29/04/2016. 

Os serviços de vigilância armada e desarmada visando à segurança dos bens patrimoniais da UFPR 

são objeto do Contrato nº 118/2010 firmado com a empresa Poliservice Sistemas de Segurança Ltda, 

com vigência correspondente ao período de 31/07/2010 a 31/07/2016, com valor mensal inicial 

correspondente a R$ 518.500,00 (quinhentos e dezoito mil e quinhentos reais) e valor mensal atual 

de R$ 1.049.614,90 (um milhão, quarenta e nove mil, seiscentos e catorze reais e noventa centavos). 

Os demais contratos de locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo Plano de Cargos 

do Órgão, vigentes em 2015, encontram-se elencados no quadro abaixo. 
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Quadro 56 – Contratos de prestação de serviços – UFPR  

Unidade Contratante 

Nome: Universidade Federal do Paraná 

UG/Gestão: 153079/15232 

Informações sobre os Contratos 

Contrato 

nº/ano 
Objeto do Contrato 

Empresa/ 

CNPJ 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de 

escolaridade 

exigido dos 

trabalhadores 

Sit 

Início Fim 

236/2009 

Postos de preparadores de peças cadavéricas, bioterista e auxiliar de biotério, 

hialotécnicos e técnico de laboratório em geologia para Setor de C. Biológicas, C. 

Exatas, C. da Terra e CEM  

86.915.691/0001-79 23/11/2009 22/11/2015 M E 

125/2010 
Postos de técnicos especialistas equipamentos eletroeletrônicos, de microscopia e de 

histotecnologia. 
00.482.840/0001-38 17/08/2010 17/08/2015 M E 

192/2010  Postos de assistente de exportação e importação. 01.582.046/0001-29 29/09/2010 28/09/2015 S E 

232/2010 

Postos para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com 

fornecimento de equipamentos novos para realização de atividades de auxiliar de 

manutenção predial, carpinteiro, eletricista, telefonia, encanador, marceneiro, oficial 

de manutenção civil, operador de máquina gás e vácuo, operador de máquina, 

pedreiro, pintor, serralheiro e encarregado. 

77.377.257/0001-91 05/11/2010 05/11/2016 F P 

027/2011 Postos para serviços de portaria. 73.946.204/0001-93 01/03/2011 01/09/2015 F E 

069/2011 

Postos para serviços de auxiliar de cozinha, serviços gerais, cozinheiro, operador de 

máquina costal, tratorista pedreiro marceneiro mecânico de manutenção de 

equipamentos, de máquinas costais, máquinas agrícolas e implementos para atuar no 

CEEX, Fazenda, Hospital Veterinário, S. Agrárias. 

04.905.184/0001-90 23/04/2011  23/04/2015 F E 

043/2012  Postos de marinheiros para o Centro de Estudos do Mar (CEM) 04.905.184/0001-90 04/05/2012 04/05/2016 M P 

094/2012 
Postos de almoxarife, operador de controle patrimonial, operador de malote, 

contínuo e costureiro de Curitiba, Matinhos, Pontal do Paraná, Palotina e Pinhais. 
86.915.691/0001-79 01/12/2012 30/11/2016 M P 

113/2012  Postos de teleatendente 14.010.744/0001-00 16/11/2012 25/11/2015 M E 

001/2013 Postos de motorista 07.592.889/0001-92 01/02/2013 01/02/2016 M P 
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Continuação 

026/2013 

Postos de auxiliar de veterinário, tratadores de animais, encarregado administrativo, 

lavador de roupa hospitalar para Hospital Veterinário de Curitiba-PR, Palotina-PR e 

Fazenda Experimental do Canguiri em Pinhais-PR. 

14.010.744/0001-00 25/02/2013 26/02/2016 M P 

031/2013 Postos de serviços de biotério para o Setor de C. Biológicas. 14.010.744/0001-00 15/03/2013 15/03/2016 S P 

058/2013 

Postos de cozinheiros, auxiliar de cozinha, açougueiro industrial, chefe de cozinha, 

encarregado de cozinha, copeiro, operador de caixa, supervisor operacional e 

administrativo para os Restaurantes Universitários. 

09.445.502/0001-09 01/06/2013 31/01/2015 F E 

055/2014 

Postos de impressor de Offset, impressor de corte e vinco, operador de acabamento, 

operador de guilhotina, gravador a mão e desenhista gráfico, destinados à Imprensa 

Universitária. 

10.762.976/0001-55 09/06/2014 09/06/2016 M P 

060/2014  
Postos de analista de contratos terceirizados, destinados à Pró-Reitoria de 

Administração. 
02.837.651/0001-66 30/06/2014 01/07/2016 S P 

072/2014 
Postos de serviços terceirizados de Comunicação à Assessoria de Comunicação 

Social da UFPR 
94.823.408/0001-07 23/07/2014 24/07/2016 S P 

003/2015 

Postos de serviços de encarregado, cozinheiro, auxiliar de cozinha, açougueiro, 

operador de caixa e chefe de cozinha para os Restaurantes Universitários e postos de 

copeiro para o Núcleo de Concursos, PROGEPE e Reitoria da UFPR. 

07.200.004/0001-62 02/02/2015 01/02/2016 F A 

032/2015 

Postos de marceneiro, auxiliar de marceneiro, mecânico agrícola, serralheiro, 

soldador, pedreiro, eletricista, encanador, oficial de manutenção civil, trabalhador 

agropecuário em geral, operador de roçadeira costal, tratorista agrícola, jardineiro, 

manejo de olericultura, capataz, ordenhador, camareira, lavador de roupa, auxiliar de 

cozinha, cozinheiro para as Estações Experimentais do Canguiri em Pinhais/PR, de 

Rio Negro, de Castro e de São João do Triunfo. 

86.915.691/0001-79 18/06/2015 14/12/2015 F E 

033/2015 
Postos de serviços terceirizados na área de comércio exterior, para atuação na 

Divisão de Importação da UFPR. 
14.010.744/0001-00 29/09/2015 29/09/2016 S A 

050/2015 Postos de serviços terceirizados na área de Portaria, Recepção e Vigia 07.592.889/0001-92 02/09/2015 02/09/2016 M A 

051/2015 Postos de prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratório. 86.915.691/0001-79 19/08/2015 19/08/2016 M A 

097/2015 

Postos de marceneiro, auxiliar de marceneiro, mecânico agrícola, serralheiro, 

soldador, pedreiro, eletricista, encanador, oficial de manutenção civil, trabalhador 

agropecuário em geral, operador de roçadeira costal, tratorista agrícola, jardineiro, 

manejo de oliricultura, capataz, ordenhador, camareira, lavador de roupa, auxiliar de 

cozinha, cozinheiro para as Estações Experimentais do Canguiri em Pinhais-PR, de 

Rio Negro, de Castro e de São João do Triunfo. 

86.915.691/0001-79 15/12/2015 13/03/2016 F A 

Fonte: PRA/DSG/DAAST 
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Análise Crítica 

A UFPR vem buscando aprimoramento ao adotar novas metodologias de fiscalização dos contratos de serviços terceirizados o que vem proporcionando 
um melhor controle da execução dos serviços garantindo maior eficácia nas contratações. Os novos contratos de serviços terceirizados estão sendo 
readequados à metodologia de acordo com orientações da Controladoria Geral da União, estabelecendo-se a aferição dos serviços por dias úteis 
trabalhados, considerando-se a necessidade de cobertura dos postos. A fiscalização dos contratos é executada com base na Instrução Normativa nº 
02/2008/SLTI/MPOG e posteriores alterações. Além da conferência dos documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas como cópia de cartão 
ponto, folha analítica, guias de recolhimento de INSS, FGTS, SEFIP/GEFIP, termos de rescisões e recibo de férias, também é realizada a fiscalização 
nos locais onde estão alocados os postos de prestação de serviços, bem como efetuada a verificação do uso de uniformes e Equipamentos de Proteções 
Individuais pelos funcionários de cada empresa quando pertinente. 

Em relação às dificuldades encontradas dentro dos contratos vigentes, salientamos o contrato para prestação de serviços de copa e cozinha dos 

Restaurantes Universitários da UFPR, que, em razão da grande rotatividade de funcionários, apresenta um número excessivo de faltas, não havendo 

cobertura dos postos, o que acarreta atrasos no fornecimento das refeições e substituições de cardápios. Tal fato sujeita a empresa a processos de 

penalização. 

Quadro 57 – Contratação de pessoal de apoio e estagiários 

Nível de Escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 

1. Nível Superior      

1.1 Área Fim 0 0 0 0  

1.2 Área Meio 54 65 68 62 333.226,50 

1. Nível Médio      

2.1 Área Fim 0 0 0 0  

2.2 Área Meio 202 205 204 209 1.095.569,61 

3. Total (1+2) 256 270 272 271 1.428.796,11 

Fonte: DAP/PROGEPE 

Ao longo do ano de 2015 a Universidade Federal do Paraná manteve 272 (duzentos e setenta e dois) estagiários atuando em atividades da área meio nas 
diferentes unidades institucionais. O valor gasto foi de R$ 1.428.796,11 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil e setecentos e noventa e seis reais e 
onze centavos). 

Para a contratação de estagiários a Universidade Federal do Paraná, segue as orientações emitidas pela Secretaria de Gestão Pública do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (Orientação Normativa nº 04/14) e as normas previstas na Instrução Normativa nº 01/2013 do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 
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A contratação de estagiários representa um grande apoio nas atividades realizadas nas diversas unidades em que atuam, e as atividades desenvolvidas 
pelos mesmos visam proporcionar a estes, aprendizagem de competências próprias da atividade profissional colaborando para o desenvolvimento de 
habilidades, modalidades de atuação e formação profissional desses estudantes. 

COMPLEXO HOSPITALAR DA UFPR (HC) 

Quadro 58 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Hospital de Clínicas da UFPR 

UG/Gestão: 153808/15232 CNPJ: 75.095.679/0002-20 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação 

do Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2010 L O 034/2010 06.233.165/0001-90 03/02/2010 19/10/2015 243 243     E 

2015 L O 048/2015 73.767.790/0001-09 20/10/2015 20/10/2016 186 186     A 

Observações: 

LEGENDA 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Fonte: Setor de Hotelaria Hospitalar - HC-UFPR 
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Quadro 59 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

Unidade Contratante 

Nome: Hospital de Clínicas da UFPR 

UG/Gestão: 153808/15232 CNPJ: 75.095.679/0002-20 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação 

do Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das 

Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 12 O 010/2011 01.083.417/001 01/02/14 31/01/16 87 75     A 

2011 5 O 027/2011 73.946.204/0001-93 10/02/11 31/08/15 28 28     E 

2011 7 O 262/2011 56.795.362/0001-70 16/11/11 15/11/16 01 01     P 

2012 9 O 001/2012 90.347.840/0005-41 02/01/12 02/01/17 01 01     P 

2014 1 O 043/2014 10.565.495/0001-50 04/12/14 04/12/16 58 32     A 

2011 9 O 047/2011 77.377.257/0001-91 22/02/11 22/02/16 34 34 41 32 1 1 A 

2013 2 O 01/2013 07.592.889/0001-92 01/02/13 01/02/18   08    A 

2015 4 E 031/2014 78.533.312/0001-58 01/09/14 31/01/15 79 79 07 07 00 00 E 

  



183 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Continuação 

2015 4 O 005/2015 06.233.165/0001-90 12/02/15 31/11/15 93 93 07 07 00 00 E 

2015 4 O 050/2015 77.377.257/0001-91 01/12/15 31/11/16 78 78 06 06 00 00 A 

2015 12 O 34/2015 82.686.858/0001-16 30/07/15 30/07/16       A 

Observações: O Contrato 10/2011 tem por finalidade a contratação de empresa especializada em prestação de serviços terceirizados em lavanderia, para coleta, transporte, 

classificação, lavagem, centrifugagem, secagem, dobragem, montagem de laps, montagem de pacotes de compressa, formação de rol, atendimento na entrega e distribuição de 

roupas. 

O Contrato 34/2015 COOPAS, anestesiologistas, não prevê número de profissionais (nível superior), somente o cumprimento das necessidades do serviço 

LEGENDA 

Área: 

1.    Segurança; 

2.    Transportes; 

3.    Informática; 

4.    Copeiragem; 

5.    Recepção; 

6.    Reprografia; 

7.    Telecomunicações; 

8.    Manutenção de bens 

móveis 

9.    Manutenção de bens 

imóveis 

10.  Brigadistas 

11.  Apoio Administrativo – 

Menores Aprendizes 

12.  Outras 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino 

Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

Fonte: Setor de Hotelaria Hospitalar, Setor de Infraestrutura, Unidade de Nutrição Clínica , Unidade de Centro Cirúrgico - HC-UFPR 

 

Análise Crítica dos quadros de contratos de prestação de serviços: 

Não foram identificadas dificuldades na condução dos contratos relativos à área de higiene e limpeza, lavanderia e vigilância. 

Referente ao Contrato da empresa CDN (77.377.257/0001-91): a empresa atendeu ao contratado, fornecendo mão de obra especializada para a 

manutenção predial do HC/UFPR. 

Referente ao Contrato empresa Habitual (07.592.889/0001-92): a empresa atendeu ao contratado, fornecendo mão de obra especializada para o Serviço 

de Motoristas para o HC/UFPR. 

Informamos que o contrato emergencial 031/2014, com a empresa Plansul, teve início em 01/09/2014 e prorrogação até 31/01/2015. Após este em 12/02/2015 

iniciou empresa Hamirisi contrato nº 005/2015, que teve rescisão de seu contrato em 31/11/2015, devido ao não cumprimento das cláusulas contratuais. Em 

01/12/2015 iniciou a empresa CDN contrato 050/2015, o qual está vigente. Diariamente é realizado o acompanhamento e a fiscalização da execução do 

contrato citado, com verificação das conformidades na prestação de serviços, assegurando que as cláusulas contratuais sejam cumpridas. 
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No período de 01/02/2015 até 11/02/2015 a Unidade de Nutrição Clínica ficou sem prestação de serviços terceirizados, recebendo alimentação geral pronta 

de fora do HC, sendo assim atendeu a clientela enferma com a mão de obra dos funcionários da própria Unidade, os quais não mediram esforços para preparo 

(cozinha dietética) e distribuição de alimentação aos pacientes internados. 

 

Quadro 60 – Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 

1.s  Nível superior 55 77 80 78 180.267,46 

1.1  Área Fim      

1.2  Área Meio 55 77 80 78 180.267,46 

2.   Nível Médio 79 106 121 101 144.001,44 

2.1  Área Fim      

2.2  Área Meio 79 106 121 101 144.001,44 

3.   Total (1+2) 134 183 201 179 324.268,90 

Análise Crítica: O processo de contratação de estagiários não obrigatório remunerados no âmbito interno da UFPR obedece a critérios conforme Ordem Normativa nº 4 de 

04/07/2014 da SGP/MPOG e Instrução Normativa n° 01/13-CEPE, ambas em conformidade com a Lei 11788, de 25/09/08, com isso o Complexo Hospital de Clínicas contribui 

para o desenvolvimento profissional para alunos de ensino médio e algumas áreas nível superior, suprindo de forma temporária o déficit de recursos humanos na instituição. 

Fonte: DAP/PROGEPE 

  



185 

____________________________________________________________________________ 

 

 

COMPLEXO HOSPITALAR DA UFPR (HMVFA) 

Quadro 61 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: MVFA 

UG/Gestão: 151046/15232 CNPJ: 75.095.679/0005-72 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2014 L O 34/2010 06.233.165/0001-90 01/03/2014 28/02/2015 20 20         E 

2015 L O 12/2015 80.275.290/0001-15 01/03/2015 28/02/2016 14 14     A 

2015 V O 118/2010 73.946.238/0001-88 31/07/2015 30/07/2016 6 6     A 

Observações: 

LEGENDA 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado 

Fonte: HMVFA 
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Quadro 62 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

Unidade Contratante 

Nome: MVFA 

UG/Gestão: 151046/15232 CNPJ: 75.095.679/0005-72 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2014 4 O 82/2014 04.905.184/0001-90 01/10/2014 31/03/2015 9 9     E 

2015 4 O 03/2015 07.200.004/0001-62 09/01/2015 08/01/2016 8 8     A 

2013 2 O 01/2013 07.592.889/0001-92 03/01/2015 02/01/2016 2 2     A 

2011 8 e 9 O 232/2010 77.377.257/0001-91 05/11/2015 04/11/2016 5 5     A 

2015 1 O 118/2010 73.946.238/0001-88 31/07/2015 30/07/2016 6 6     A 

Observações: O contrato 82/2014 foi encerrado antecipadamente em 01/02/2015. 

LEGENDA 

Área: 

1.    Segurança; 

2.    Transportes; 

3.    Informática; 

4.    Copeiragem; 

5.    Recepção; 

6.    Reprografia; 

7.    Telecomunicações; 

8.    Manutenção de bens 

móveis 

9.    Manutenção de bens 

imóveis 

10.  Brigadistas 

11.  Apoio Administrativo 

– Menores Aprendizes 

12.  Outras 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino 

Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

Fonte: HMVFA 

Análise Crítica dos quadros de contratos de prestação de serviços: 

A Maternidade Victor do Amaral não tem nenhuma dificuldade a declarar com relação à prestação dos serviços. 
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8.1.5. Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com organismos 

internacionais  

Quanto à contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com organismos 

internacionais, a Universidade Federal do Paraná não registrou em 2015 a contratação de consultores 

internacionais. As Resoluções dos Conselhos Superiores da UFPR preveem por meio de Editais 

Internos a contratação de Professores Visitantes Estrangeiros ou de Agências de Fomento. 

Cabe ressaltar que, as parceiras ou convênios com o Governo Brasileiro são intermediados pela 

Agência Brasileira de Cooperação Técnica (ABC), órgão do Ministério das Relações Exteriores, 

conforme a Lei no. 10.683/2003 e o Decreto 5.032/2004. 

Fonte: PRPPG 

 

8.2. Gestão do patrimônio e infraestrutura 

O item Gestão de patrimônio e infraestrutura tem por finalidade informar sobre a gestão da frota de 

veículos, Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre 

veículos nessas condições, Gestão de Patrimônio imobiliário da União, Cessão de espaços físicos e 

imóveis a órgãos públicos e entidades públicas ou privadas, informações sobre imóveis locados de 

terceiros e Gestão da Tecnologia de Informação. 

8.2.1. Gestão da frota de veículos 

A Gestão da frota de veículos da UFPR é realizada pela Central de Transportes (CENTRAN) que 

está subordinada à Pró-Reitoria de Administração. 

A CENTRAN é norteada e regida pela Resolução nº 28/09 COPLAD, Decreto nº 6403 de 17 de 

março de 2008, Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. 

A relevância da frota da CENTRAN está no atendimento à comunidade da Universidade, tanto na 

Capital como no interior, na condução dos alunos, docentes e servidores, para a realização de aulas 

de campo, projetos de pesquisas e extensão, e para os deslocamentos requeridos nos serviços técnicos 

e administrativos em geral. 

Quadro 63 – Quantidade de veículos por categoria de uso e por regionalização 

Localidades Sedes da UFPR Caminhão Ônibus Passeio Total geral 

Centran / Curitiba 38 44 47 129 

Centran / Jandaia do Sul 0 1 2 3 

Centran / Matinhos 4 14 9 27 

Centran / Palotina 2 7 6 15 

Centran / Pontal do Sul (CEM) 2 1 3 6 

Total geral 46 67 67 180 

Fonte: Centran 
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Quadro 64 – Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação 

Tipo Média de Km Rodados 

Caminhão 12.702 

Ônibus 18.064 

Passeio 15.077 

Fonte: Centran 

 

Quadro 65 – Idade média da frota, por grupo de veículos 

Tipo Média de Idade 

Caminhão 14a 3m 

Ônibus 9a 1m 

Passeio 7a 9m 

Fonte: Centran 

 

Quadro 66 – Custos associados à manutenção da frota 

Manutenção da frota Valor 

Combustíveis e Lubrificantes R$ 1.185.747,63 

Manutenção R$ 840.353,83 

Licenciamentos e seguro obrigatório R$ 46.079,71 

Total R$ 2.072.181,17 

Fonte: Centran 

 

O plano de substituição da frota está relacionado à vida útil operacional dos veículos, porém, na atual 

conjuntura financeira do país, tal substituição tem que ser apreciada mais especificamente pela 

antieconomicidade do bem do que propriamente por sua idade avançada. De tal forma, a manutenção 

corretiva e preventiva tem auxiliado fundamentalmente no aumento da vida útil destes veículos, 

postergando assim a sua substituição.  

Pela enorme demanda de solicitações de transportes feitas pela comunidade UFPR, com controles 

efetivos de gasto com manutenção, combustível e mão de obra, justificamos a manutenção da frota 

própria como mais vantajosa economicamente em detrimento da locação de veículos. 

Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e 

econômica do serviço de transporte 

A estrutura de controles que a UFPR dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do 

serviço de transporte é composta da seguinte forma: 
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Quadro 67 – Estrutura de controles da UFPR 

Estrutura de Controle Agendamento 
Controle 

Fornecedores 
Financeiro 

Controle 

de 

Diárias 

Supervisão 

Centran/Curitiba 2 2 1 1 2 

Centran/Jandaia do Sul 1     

Centran/Matinhos 2     

Centran/Palotina 1     

Centran/Pontal do Paraná (CEM) 1 1    

Total geral – 14 7 3 1 1 2 

Fonte: Centran 

 

8.2.2. Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre 

veículos nessas condições 

A Política de destinação de veículos inservíveis da CENTRAN/PRA é a seguinte:  

 Os veículos da frota, quando se tornam antieconômicos, são desativados e alienados via 

leilão. O plano de substituição da frota está relacionado à vida útil operacional dos veículos. 

Quando a origem do veículo ocorre por doações da Receita Federal ou por aquisições por 

projetos de pesquisa a substituição se vincula à previsão orçamentária específica. 

 Por muito tempo a frota de veículos da UFPR foi constituída através de doação e por 

aquisições com recursos de projetos. Assim sendo, com o grande contingente de veículos 

próprios a locação não se mostrou alternativa justificável. Em situações de projetos 

executados com base na Lei 8.958/94, a UFPR tem utilizado a contratação de leasing para 

suprir necessidades temporais dos projetos. 

 A UFPR possui estrutura de controles que assegura uma prestação eficiente e econômica do 

serviço de transporte. 
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8.2.3. Gestão do patrimônio imobiliário da União 

Quadro 68 – Distribuição geográfica dos imóveis da União 

Localização Geográfica 

Quantidade de imóveis de propriedade da 

União de responsabilidade da UPC 

Exercício 2015 Exercício 2014 

BRASIL 

PARANÁ 37 36 

CURITIBA 24 24 

JANDAIA 1 1 

PINHAIS 1² 1² 

PIRAQUARA 1 1 

PARANAGUÁ 1³ 1³ 

RIO NEGRO 1 1 

PALOTINA 5 5 

TOLEDO 14 0 

PONTAL DO PARANÁ 2¹ 2¹ 

Subtotal Brasil 37 36 

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 37 36 

Fonte: PRA/DSG/DPA UFPR 

 

Notas: 

1. Pontal constam 2 registros porque parte da área pertence à União e outra parte à UFPR. 

2. Pinhais consta 1 registro devido tratar-se da Fazenda Canguiri, antes composta de 03 registros por tratar-se de 

lotes diferentes, agora todos citados no mesmo registro. 

3. Não cadastrado no SPIUnet ainda por falta de documentação, trata-se do MAE pertencente ao antigo IPHAN.  

4. Não Cadastrado no SPIUnet ainda, pois o processo não foi enviado para o DPA realizar o cadastro. 
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Quadro 69 – Qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de Registro dos 

Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet; 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel 

Valor Histórico 
Data da 

Avaliação 
Valor Reavaliado 

153079 7535.00247.500-9 21 4  15/05/2014 1.935.230,79 

153079 7535.00249.500-0 21 3  14/05/2014 176.696.178,75 

153079 7535.00250.500-5 21 3  14/05/2014 313.434.942,12 

153079 7535.00252.500-6 21 3  15/05/2014 528.000,00 

153079 7535.00277.500-2 21 3  13/05/2014 38.737.747,65 

153079 7535.00280.500-9 21 3  13/05/2014 7.114.286,78 

153079 7535.00281.500-4 21 3  13/05/2014 40.957.534,16 

153079 7535.00337.500-8 21 4  30/04/2014 97.939.567,16 

153079 7535.00497.500-9 21 3  26/05/2014 4.111.985,49 

153079 7535.00601.500-2 21 3  13/05/2014 5.616.211,57 

153079 7535.00603.500-3 21 3  14/05/2014 16.663.580,36 

153079 7535.00657.500-8 21 3  03/09/2014 7.300.097,08 

153079 7535.00652.500-0 21 3  13/06/2014 4.288.692,38 

153079 7535.00434.500-5 18 3  01/10/2014 15.093.792,52 

153079 0870.00015.500-6 3 4  15/05/2014 928.543,50 

153079 0870.00025.500-0 * 4  04/06/2014 6.077.790,33 

153079 5487.00001.500-6 21 8 360.000,00 27/09/2013  

153079 7739.00008.500-4 21 3  25/06/2014 16.456.406,69 

153079 7739.00011.500-0 21 3  30/06/2014 34.761.074,10 

153079 7739.00013.500-1 * 8 1.189.600,00 02/07/2014  

153079 7769.00011.500-2 21 3  22/05/2014 35.834.952,94 

153079 7823.00056.500-6 3 4  17/06/2014 8.240.156,08 

153079 7769.00024.500-3 21 3 14.500.000,00 11/08/2014  

153079 7739.00015.500-2 * 8 262.500,00 26/08/2014  

153079 7635.00014.500-8 * 8 1.950.000,00 15/09/2014  

153079 Não cadastrado  4    

153079 Não cadastrado   3.150.397,25 07/12/2015  

170164 7535.00374.500-0 *   04/03/2009 386.090,56 

151046 7535.00661.500-0 * 3  13/05/2014 6.433.774,53 

153808 7535.00621.500-1 21 3  16/06/2014 4.255.973,29 

153808 7535.00623.500-2 21 3  27/08/2014 6.175.158,33 

153808 7535.00635.500-8 * 3  13/06/2014 2.703.302,39 

153808 7535.00637.500-9 * 3  13/06/2014 56.082.393,78 

153808 7535.00639.500-0 21 3  16/06/2014 720.783,60 

153808 7535.00643.500-1 21 3  24/06/2014 1.048.995,81 

153808 7535.00645.500-2 21 3  13/06/2014 9.686.826,83 

153808 7535.00647.500-3 21 3  13/06/2014 1.723.803,83 

Total: 37 

Fonte: Arquivos DPA/SPIUNet/PCU 

A Universidade Federal do Paraná tem buscado aprimorar e adotar metodologias de controles dos 

seus bens imóveis, sendo que a procura pela melhora nos registros é constante. Nos últimos anos os 

bens imóveis foram atualizados no Sistema de Registro dos Imóveis de Uso Especial da União-

SPIUnet baseado em laudos de avaliação elaborados por empresa contratada especificamente para 

esse fim. Quando há a incorporação ao patrimônio de novos bens imóveis faz-se a sua inclusão no 

sistema SPIUNet, visando manter a atualização dos dados da Instituição junto ao SPU. 

Conforme dados da Superintendência de Infraestrutura da UFPR no exercício de 2015 as despesas 

com manutenção, aquisição de insumos e reformas totalizaram: R$ 3.391.004,59 (três milhões, 

trezentos e noventa e um mil, quatro reais e cinquenta e nove centavos), distribuídas conforme segue: 
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Despesas com insumos para realização das manutenções prediais: R$ 680.553,96 

Despesas com prestações de serviços de manutenções dos aparelhos de ar condicionado: R$ 

431.949,04 

Despesas com prestação de serviços emergenciais de elétrica: R$ 14.615,00 

Despesas com Manutenção de Telefonia: R$ 639.337,54 

Despesas com Reformas nos Edifícios: R$ 1.624.549,05. 

8.2.4. Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas 

No quadro a seguir estão caracterizados os espaços físicos da União sob a responsabilidade da UPC 

utilizados por terceiros. Os termos de permissão ou concessão de uso destes imóveis são 

regulamentados pela Resolução nº 14/2003 – COPLAD.  

Quadro 70 – Cessão de espaço físico em imóvel da União sob responsabilidade da UFPR 

 

Caracterização 

do imóvel 

Objeto de 

Cessão 

RIP 7535.00250.500-5 

Endereço Campus Politécnico – Francisco H. dos Santos nº 210 

Identificação 

do Cessionário 

CNPJ 08.969.101/0001-87 

Nome ou Razão Social AWR Copiadora Ltda 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Exploração de serviços reprográficos 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Concorrência/licitação – 23075.00318/2013-45 

Finalidade do Uso do 

Espaço Cedido 
Serviços reprográficos 

Prazo da Cessão 04/04/2019 

Caracterização do espaço 

cedido 
Setor de Ciências Biológicas 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC 

Cedente 

R$ 1.730,20 a.m. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 
Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos 

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: cantinas 

ou similares e reprografias, excluída a indenização de água e energia 

elétrica, 15% são retidos na UFPR como ressarcimento das despesas 

de custeio e gastos com manutenção da infraestrutura. 

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na 

PRAE para financiamento de atividades estudantis, devendo ser 

repartido da seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos cursos, 

através de divisão equitativa. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.00249-500-0 

Endereço Campus Botânico - Rua Lothario Meissner 632 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 80.328.511/0001-76 

Nome ou Razão Social AIESEC 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Centro de Convivência  

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Solicitação do Setor-23075.025540/2010-16 

Finalidade do Uso do 

Espaço Cedido 
Desenvolvimento do Potencial de liderança de seus membros 

Prazo da Cessão 08/11/2016 

Caracterização do espaço 

cedido 
Sociais aplicadas 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC 

Cedente 

Gratuito 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 
Gratuito 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  
Gratuito 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.00249-500-0 

Endereço Campus Botânico - Rua Lothario Meissner nº 632 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 76.903.566/0001-95 

Nome ou Razão Social Centro de Estudos de Administração UFPR - CEAD 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Centro de convivência 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Solicitação do setor -23075.025536/2010-40 

Finalidade do Uso do 

Espaço Cedido 
Desenvolvimento de atividades 

Prazo da Cessão Indeterminado 

Caracterização do espaço 

cedido 
Ciências sociais aplicadas 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC 

Cedente 

Gratuito 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 
Gratuito 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  
Gratuito 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.00249-500-0 

Endereço Rua Lothário Meissner nº 632 – Jd. Botânico 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 00.360.305/0001-4 

Nome ou Razão 

Social 
Caixa Econômica Federal - CEF 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Instituição financeira 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação – 23075.088881/2009-51 

Finalidade do Uso do 

Espaço Cedido 
Bancário 

Prazo da Cessão 08/11/2015 

Caracterização do 

espaço cedido 
Sociais Aplicadas 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC 

Cedente 

R$ 692,90 a.m.  

Tratamento Contábil 

dos Valores ou 

Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da UFPR 

Forma de utilização 

dos Recursos 

Recebidos  

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: cantinas 

ou similares e reprografias, excluída a indenização de água e energia 

elétrica, 15% são retidos na UFPR como ressarcimento das despesas 

de custeio e gastos com manutenção da infraestrutura.  

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na PRAE 

para financiamento de atividades estudantis, devendo ser repartido da 

seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos cursos, 

através de divisão equitativa. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.00250.500-5 

Endereço BR 116 km 98 nº 8813 Jd das Américas - Politécnico 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 01.715.975/0001-69 

Nome ou Razão Social Instituto Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC  

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Desenvolvimento laboratorial 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação -23075.016443/2014-58 

Finalidade do Uso do Espaço 

Cedido 
Laboratório 

Prazo da Cessão 27/03/2017 

Caracterização do espaço 

cedido 
LAME- Centro Politécnico 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC Cedente 
R$ 11.078,76 a.m. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

25% da receita destinada ao laboratório e 75% à Pró-Reitoria de 

Administração para investimento nos laboratórios conveniados. 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.00250.500-5 

Endereço BR 116 km 98 nº 8813 Jd das Américas - Politécnico 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 01.715.975/0001-69 

Nome ou Razão Social Instituto Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC  

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Desenvolvimento laboratorial 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação -23075.016442/2014-11 

Finalidade do Uso do Espaço 

Cedido 
Laboratório 

Prazo da Cessão 27/03/2017 

Caracterização do espaço 

cedido 
LAC - Centro Politécnico 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC Cedente 
R$ 41.534,23 a.m. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

25% da receita destinada ao laboratório e 75% à Pró-Reitoria de 

Administração para investimento nos laboratórios conveniados. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.00250.500-5 

Endereço BR 116 km 98 nº 8813 Jd Das Américas - Politécnico 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 01.715.975/0001-69 

Nome ou Razão Social Instituto Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC  

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Desenvolvimento laboratorial 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação – 23075.016457/2014-71 

Finalidade do Uso do 

Espaço Cedido 
Laboratório 

Prazo da Cessão 27/03/2017 

Caracterização do espaço 

cedido 
LEME- Centro Politécnico 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC 

Cedente 

R$ 49.639,87 a.m. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 
Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

25% da receita destinada ao laboratório e 75% à Pró-Reitoria de 

Administração para investimento nos laboratórios conveniados. 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.00250.500-5 

Endereço BR 116 km 98 nº 8813 Jd das Américas - Politécnico 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 01.715.975/0001-69 

Nome ou Razão Social Instituto Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC  

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Desenvolvimento laboratorial 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação – 23075.016444/2014-01 

Finalidade do Uso do 

Espaço Cedido 
Laboratório 

Prazo da Cessão 27/03/2017 

Caracterização do espaço 

cedido 
CEHPAR- Centro Politécnico 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC 

Cedente 

R$ 64.489,13 a.m. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 
Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

25% da receita destinada ao laboratório e 75% à Pró-Reitoria de 

Administração para investimento nos laboratórios conveniados. 

  



197 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.00250.500-5 

Endereço SEPT – Politécnico- Dr. Alcides Vieira Arcoverde nº 1225 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 19.897.247/0001-80 

Nome ou Razão Social Senetra Alimentos 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Cantina para refeição 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação – 23075.047629/2013-78 

Finalidade do Uso do 

Espaço Cedido 
Cantina escolar 

Prazo da Cessão 03/08/2019 

Caracterização do espaço 

cedido 
SEPT- Politécnico 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC 

Cedente 

R$ 2.748,59 a.m. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 
Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: 

cantinas ou similares e reprografias, excluída a indenização de água 

e energia elétrica, 15% são retidos na UFPR como ressarcimento 

das despesas de custeio e gastos com manutenção da infraestrutura.  

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na 

PRAE para financiamento de atividades estudantis, devendo ser 

repartido da seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos cursos, 

através de divisão equitativa. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.00249-500-0 

Endereço Campus Botânico – Rua Lothario Meissner nº 632 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 05.768.852/0001-47 

Nome ou Razão Social Troppo Comércio de Alimentos Ltda. 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Comércio de alimentos 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação – 23075. 097781/2011-30 

Finalidade do Uso do 

Espaço Cedido 
Alimentício 

Prazo da Cessão 02/08/2017 

Caracterização do espaço 

cedido 
Ciências da Saúde 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC 

Cedente 

R$ 11.002,54 a. m. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: 

cantinas ou similares e reprografias, excluída a indenização de 

água e energia elétrica, 15% são retidos na UFPR como 

ressarcimento das despesas de custeio e gastos com manutenção 

da infraestrutura.  

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na 

PRAE para financiamento de atividades estudantis, devendo ser 

repartido da seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos cursos, 

através de divisão equitativa. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.00249-500-0 

Endereço Campus Botânico – Rua Lothario Meissner nº 632 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 00.000.000/0001-91 

Nome ou Razão Social Banco do Brasil S/A 00.000.000/0001-91 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Terminal de autoatendimento 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação – 23075.011045/2014-45 

Finalidade do Uso do 

Espaço Cedido 
Banco 

Prazo da Cessão 22/07/2019 

Caracterização do espaço 

cedido 
Setor Ciências Sociais Aplicadas 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC Cedente 
R$ 891,76 a. m. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: 

cantinas ou similares e reprografias, excluída a indenização de 

água e energia elétrica, 15% são retidos na UFPR como 

ressarcimento das despesas de custeio e gastos com manutenção 

da infraestrutura.  

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na 

PRAE para financiamento de atividades estudantis, devendo ser 

repartido da seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos 

cursos, através de divisão equitativa. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.250.500-5 

Endereço Av. Francisco H. dos Santos nº 210 – Centro Politécnico 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 03.331.872/0001-20 

Nome ou Razão Social Alvaro de Jesus Zanatta da Silva 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Cantina para refeição 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação –23075. 007760/2014-83 

Finalidade do Uso do 

Espaço Cedido 
Cantina escolar 

Prazo da Cessão 30/10/2019 

Caracterização do espaço 

cedido 
Campus Centro Politécnico – C. Convivência 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC 

Cedente 

R$ 8.343,62 a.m. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: 

cantinas ou similares e reprografias, excluída a indenização de 

água e energia elétrica, 15% são retidos na UFPR como 

ressarcimento das despesas de custeio e gastos com manutenção 

da infraestrutura.  

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na 

PRAE para financiamento de atividades estudantis, devendo ser 

repartido da seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos cursos, 

através de divisão equitativa. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.250.500-5 

Endereço Av. Francisco H. dos Santos nº 210 – Centro Politécnico 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 03.331.872/0001-20 

Nome ou Razão Social Alvaro de Jesus Zanatta da Silva 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Confeitaria do Centro de Convivência de Alunos 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Concorrência/licitação – 23075.047490/2014-43 

Finalidade do Uso do 

Espaço Cedido 
Cafeteria 

Prazo da Cessão 26/05/2015 

Caracterização do espaço 

cedido 
Confeitaria do Centro de Convivência de Alunos C. Politécnico 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC 

Cedente 

R$ 2.692,09 a.m. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: 

cantinas ou similares e reprografias, excluída a indenização de 

água e energia elétrica, 15% são retidos na UFPR como 

ressarcimento das despesas de custeio e gastos com manutenção 

da infraestrutura.  

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na 

PRAE para financiamento de atividades estudantis, devendo ser 

repartido da seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos cursos, 

através de divisão equitativa. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.250.500-5 

Endereço Av. Francisco H. dos Santos nº 210 – Centro Politécnico 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 03.331.872/0001-20 

Nome ou Razão Social Alvaro de Jesus Zanatta da silva 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Cantina para refeição 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação – 23075.112022/2011-12 

Finalidade do Uso do 

Espaço Cedido 
Cantina escolar 

Prazo da Cessão 21/11/2017 

Caracterização do espaço 

cedido 
Campus Centro Politécnico – C. Convivência 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC 

Cedente 

R$ 16.671,99 a.m. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: 

cantinas ou similares e reprografias, excluída a indenização de 

água e energia elétrica, 15% são retidos na UFPR como 

ressarcimento das despesas de custeio e gastos com manutenção 

da infraestrutura.  

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na 

PRAE para financiamento de atividades estudantis, devendo ser 

repartido da seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos cursos, 

através de divisão equitativa. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.00249-500-0 

Endereço Rua Lothário Meissner nº 632 Campus Jd. Botânico 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 08.969.101/0001-87 

Nome ou Razão Social AWR Copiadora Ltda. 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Exploração de Serviços Reprográficos 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Concorrência/licitação – 23075.00319/2013-90 

Finalidade do Uso do Espaço 

Cedido 
Serviços Reprográficos 

Prazo da Cessão 08/04/2019 

Caracterização do espaço 

cedido 

Setor de Ciências Sociais Aplicadas – Campus III Jd. 

Botânico 

Valores e benefícios recebidos 

pela UPC Cedente 
R$ 870,79 a.m. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: 

cantinas ou similares e reprografias, excluída a indenização de 

água e energia elétrica, 15% são retidos na UFPR como 

ressarcimento das despesas de custeio e gastos com 

manutenção da infraestrutura.  

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na 

PRAE para financiamento de atividades estudantis, devendo 

ser repartido da seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos 

cursos, através de divisão equitativa. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.00249-500-0 

Endereço Rua Lothario Meissner nº 632 Campus Jd. Botânico 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 00.360.305/0001-04 

Nome ou Razão Social Caixa Econômica Federal – CEF 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Posto de atendimento eletrônico 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação – 23075.059192/2011-53 

Finalidade do Uso do 

Espaço Cedido 
Serviços bancários 

Prazo da Cessão 30/09/2017 

Caracterização do espaço 

cedido 
Setor de Ciências da Saúde – Campus III Jd. Botânico 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC 

Cedente 

R$ 761,73 a.m. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: 

cantinas ou similares e reprografias, excluída a indenização de 

água e energia elétrica, 15% são retidos na UFPR como 

ressarcimento das despesas de custeio e gastos com manutenção 

da infraestrutura.  

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na 

PRAE para financiamento de atividades estudantis, devendo ser 

repartido da seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos cursos, 

através de divisão equitativa. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.250.500-5 

Endereço Av. Francisco H. dos Santos nº 210 – Centro Politécnico 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 82.080.979//0001-10 

Nome ou Razão Social Mauretti agência franqueada 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Agência correio franqueada 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação – 23075. 101291/2011-45 

Finalidade do Uso do Espaço 

Cedido 
Correio 

Prazo da Cessão 22/03/2017 

Caracterização do espaço 

cedido 
Dependência do Bloco III – Centro de Convivência 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC Cedente 
R$ 2.972,80 a.m. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: 

cantinas ou similares e reprografias, excluída a indenização de 

água e energia elétrica, 15% são retidos na UFPR como 

ressarcimento das despesas de custeio e gastos com manutenção 

da infraestrutura.  

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na 

PRAE para financiamento de atividades estudantis, devendo ser 

repartido da seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos 

cursos, através de divisão equitativa. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.00280.500-9 

Endereço Rua General Carneiro nº 360 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 76.712.157/0001-01 

Nome ou Razão Social Casa da Estudante Universitária de Curitiba-CEUC 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Residência 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação –23075. 043128/2008-55 

Finalidade do Uso do Espaço 

Cedido 
Residência de estudantes universitários 

Prazo da Cessão 26/11/2018 

Caracterização do espaço 

cedido 
General Carneiro 

Valores e benefícios recebidos 

pela UPC Cedente 

Através de recursos próprios advindos de auxílios ou 

contribuições de suas moradoras 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  
- 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.00280.500-9 

Endereço Rua General Carneiro nº 460 térreos Centro 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 78.728.292/0001-70 

Nome ou Razão Social Cantina Cantirei Escolar Ltda- ME 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Cantina para refeição 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação –23075.047495/2014-76 

Finalidade do Uso do Espaço 

Cedido 
Cantina escolar 

Prazo da Cessão 13/09/2015 

Caracterização do espaço 

cedido 
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC Cedente 
R$ 9.657,36 a.m. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: 

cantinas ou similares e reprografias, excluída a indenização de 

água e energia elétrica, 15% são retidos na UFPR como 

ressarcimento das despesas de custeio e gastos com manutenção 

da infraestrutura.  

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na 

PRAE para financiamento de atividades estudantis, devendo ser 

repartido da seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos 

cursos, através de divisão equitativa. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.00280.500-9 

Endereço Rua General Carneiro nº 460 2º andar Ed. D. Pedro I 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 10.952.294/0001-05 

Nome ou Razão Social Matheus Felipe Moro Serviço de reprografia e encadernação 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Reprográfica 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação – 23075. 047492/2014-32 

Finalidade do Uso do Espaço 

Cedido 
Reprografia 

Prazo da Cessão 06/06/2015 

Caracterização do espaço 

cedido 
Biblioteca Setor Educação Ciências Humanas Letras e Artes 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC Cedente 
R$ 1.944,36 a.m. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: 

cantinas ou similares e reprografias, excluída a indenização de 

água e energia elétrica, 15% são retidos na UFPR como 

ressarcimento das despesas de custeio e gastos com manutenção 

da infraestrutura.  

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na 

PRAE para financiamento de atividades estudantis, devendo ser 

repartido da seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos 

cursos, através de divisão equitativa. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.250.500-5 

Endereço 
Pavilhão “F” Bl. Didático III do Centro Politécnico Rua 

Francisco Heráclito da Silva 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 03.331.872/0001-20 

Nome ou Razão Social Álvaro de Jesus Zanatta da Silva – ME 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Cantina para refeição  

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação – 23075. 032231/2013-37 

Finalidade do Uso do 

Espaço Cedido 
Cantina escolar 

Prazo da Cessão 09/01/2019 

Caracterização do espaço 

cedido 
Pavilhão “F” BL. Didático III do Campus Politécnico  

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC 

Cedente 

R$ 14.899,63 a.m. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: 

cantinas ou similares e reprografias, excluída a indenização de 

água e energia elétrica, 15% são retidos na UFPR como 

ressarcimento das despesas de custeio e gastos com manutenção 

da infraestrutura.  

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na 

PRAE para financiamento de atividades estudantis, devendo ser 

repartido da seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos cursos, 

através de divisão equitativa. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.249.500-0 

Endereço Campus Jd. Botânico- Rua Coração de Maria nº 92 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 19.797.718/0001-74 

Nome ou Razão Social Pedro Henrique Negoseki Flor – ME 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Cantina escolar  

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação – 23075. 001426/2014-16 

Finalidade do Uso do Espaço 

Cedido 
Cantina escolar 

Prazo da Cessão 19/08/2019 

Caracterização do espaço 

cedido 
Dep. Educação Física Campus Jd. Botânico  

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC Cedente 
R$ 3.185,69 a.m. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: 

Cantinas ou similares e reprografias, excluída a indenização de 

água e energia elétrica, 15% são retidos na UFPR como 

ressarcimento das despesas de custeio e gastos com manutenção 

da infraestrutura.  

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na 

PRAE para financiamento de atividades estudantis, devendo ser 

repartido da seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos 

cursos, através de divisão equitativa. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7739.00008.500-4 

Endereço Rua Pioneiros, 2153, Jardim Dallas 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 18.333.307/0001-70 

Nome ou Razão Social Fernanda Elaine Zenen 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Reprografia 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 

Licitação – 23075.025998/2014-91 

 

Finalidade do Uso do Espaço 

Cedido 
Reprografia 

Prazo da Cessão 03/03/2020 

Caracterização do espaço 

cedido 
Setor Palotina – Bloco 08 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC Cedente 
R$ 510,00 A.M. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: 

cantinas ou similares e reprografias, excluída a indenização de 

água e energia elétrica, 15% são retidos na UFPR como 

ressarcimento das despesas de custeio e gastos com manutenção 

da infraestrutura.  

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na 

PRAE para financiamento de atividades estudantis, devendo ser 

repartido da seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos 

cursos, através de divisão equitativa. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.00250.500-5 

Endereço Rua Coronel Francisco H. dos Santos, N° 210 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 08.017.601/0001-19 

Nome ou Razão Social Madalozo & Madalozo Alimentos Ltda-ME 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Cafeteria 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação – 23075.047490/2014-43 

Finalidade do Uso do Espaço 

Cedido 
Cafeteria 

Prazo da Cessão 27/08/2020 

Caracterização do espaço 

cedido 
C. Convivência – Centro Politécnico 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC Cedente 
R$ 8.450,77 A.M. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: 

cantinas ou similares e reprografias, excluída a indenização de 

água e energia elétrica, 15% são retidos na UFPR como 

ressarcimento das despesas de custeio e gastos com manutenção 

da infraestrutura.  

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na 

PRAE para financiamento de atividades estudantis, devendo ser 

repartido da seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos 

cursos, através de divisão equitativa. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 7535.00277.500-2 

Endereço Rua General Carneiro, 460, Ed. Dom Pedro I, térreo 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 08.017.601/0001-19 

Nome ou Razão Social Madalozo & Madalozo Alimentos Ltda-ME 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Cantina 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 

Licitação – 23075.047495/2014-76 

 

Finalidade do Uso do Espaço 

Cedido 
Cantina 

Prazo da Cessão 13/10/2020 

Caracterização do espaço 

cedido 
Setor de Ciências Humanas 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC Cedente 
R$ 20.177,26 A.M. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: 

cantinas ou similares e reprografias, excluída a indenização de 

água e energia elétrica, 15% são retidos na UFPR como 

ressarcimento das despesas de custeio e gastos com manutenção 

da infraestrutura.  

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na 

PRAE para financiamento de atividades estudantis, devendo ser 

repartido da seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos 

cursos, através de divisão equitativa. 
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Continuação 

 

Caracterização 

do imóvel Objeto 

de Cessão 

RIP 0870.00025.500-0 

Endereço Av Beira Mar, s/n, Pontal do Sul 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 80.584.717/0001-67 

Nome ou Razão Social Esther Ferreira de Oliveira-ME 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Cantina 

Caracterização 

da Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 
Licitação – 23075.028499/2014-55 

Finalidade do Uso do Espaço 

Cedido 
Cantina 

Prazo da Cessão 17/12/2020 

Caracterização do espaço 

cedido 
Centro de Estudos do Mar – Pontal do Paraná 

Valores e benefícios 

recebidos pela UPC Cedente 
R$ 1.762,42 A.M. 

Tratamento Contábil dos 

Valores ou Benefícios 

Cessão remunerada com valores recolhidos à conta única da 

UFPR 

Forma de utilização dos 

Recursos Recebidos  

Dos valores arrecadados de atividades estudantis tais como: 

cantinas ou similares e reprografias, excluída a indenização de 

água e energia elétrica, 15% são retidos na UFPR como 

ressarcimento das despesas de custeio e gastos com manutenção 

da infraestrutura.  

O saldo, ou seja, 85% dos valores arrecadados são alocados na 

PRAE para financiamento de atividades estudantis, devendo ser 

repartido da seguinte forma: 

20% são destinados à composição de um Fundo de Apoio aos 

Estudantes – FAE; 

10% são destinados ao Diretório Central dos Estudantes; 

55% são destinados aos Centros Acadêmicos dos diversos 

cursos, através de divisão equitativa. 

Fonte: Arquivos DSG 
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8.2.5. Informações sobre imóveis locados a terceiros 

No exercício de 2015 foram mantidos 06 (seis) imóveis locados pela UFPR, conforme quadro abaixo. 

Quadro 71 – Imóveis locados de terceiros 

Localização Metragem Valor de locação anual - 

R$ 

Necessidade 

CURITIBA-PR 465m² 136.707,48 Aulas e Laboratórios do Curso de 

História Memoria e Imagem 

CURITIBA-PR 844,55m² 208.000,00 Editora e Agência de Inovação da 

UFPR 

 

CURITIBA-PR 

 

450m² 

 

90.320,00 

Administração dos Restaurantes 

Universitários e Cursos de Libras e 

Departamento de Alemão e Línguas 

Clássicas 

CURITIBA-PR 315,53m² 82.676,16 CELIN 

CURITIBA-PR 157,77m² 41.331,84 CELIN 

JANDAIA DO SUL-PR 2.349,22m² 900.735,40 Campus Jandaia 

Fonte: Arquivos DSG 

8.2.6. Informações sobre a estrutura física 

Durante o ano de 2015 as seguintes obras foram iniciadas ou concluídas sob o gerenciamento da 

Superintendência de infraestrutura (SUINFRA), visando garantir as condições técnicas para a 

expansão da área física da UFPR dentro do disciplinamento legal das licitações, contratações e 

fiscalização de obras, projetos e serviços de engenharia; permitir o desenvolvimento das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão através da manutenção dos ambientes já existentes; proporcionar à 

comunidade interna condições, em ambientes físicos adequados, para o desenvolvimento dos seus 

programas: 

 Restauração e Reforma do Edifício Teixeira Soares (ex- RFFSA) – Campus Rebouças 

 Reforma e Ampliação do Anexo “B” do edifício Teixeira Soares (ex-RFFSA) – Campus 

Rebouças 

 Construção do bloco didático IV – Setor Palotina 

 Construção do bloco didático V – Setor Palotina 

 Construção do edifício de salas de aula – Setor Ciências Exatas – Campus Politécnico 

 Construção do Restaurante Universitário – Setor Palotina 

 Construção do Laboratório de Síntese e Caracterização de Materiais – Setor Ciências Exatas – 

Campus Politécnico 

 Construção do edifício de gabinetes e coordenação do curso de Zootecnia – Campus Agrárias 

 Construção do edifício para o depósito de móveis novos e reforma do barracão de inservíveis 

para adequação do restaurante universitário – Campus Politécnico 

 Construção do Condomínio de Laboratórios – Bloco 01 – Campus Politécnico 

 Construção do Condomínio de Laboratórios – Bloco 02 – Campus Politécnico 

 Construção de Pista de Atletismo – Campus Politécnico 

 Reforma e ampliação de edificação para ANATOMIA – Campus Politécnico 

 Reforma dos núcleos de instalações sanitárias do Setor de Ciências Biológicas – Campus 

Politécnico. 
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 Reforma no 2º e 3º andar – Ala XV de novembro – Prédio Central 

 Reforma das coberturas das edificações do departamento de educação física e desporto – Campus 

Botânico 

 Reforma dos sanitários dos blocos didáticos de I a IV e sanitário térreo do Prédio da 

Administração – Campus Politécnico 

 Elaboração de projetos para reforma do Departamento de Informática – Campus Politécnico 

 Elaboração de projetos para construção de edificação no Centro de Estudos do Mar – CEM 

 Elaboração de projetos para construção de edificação do prédio de Engenharia Ambiental – 

Campus Politécnico. 

 Elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio nas Usinas Piloto A e B. 

 Elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio nos edifícios Dom Pedro I, Dom Pedro 

II, DCE e Reitoria. 

 Elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio no Ginásio do SEPT 

 Elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio no Prédio Central. 

 Elaboração de projetos para edificações novas e reformas no SEPT 

 Elaboração de projetos por concurso público para o Campus Cabral 

 Elaboração de projeto de reforma do edifício Piraquara (Município de Piraquara) 

A Gestão ambiental e sustentabilidade no âmbito da UFPR é responsabilidade da Divisão de Gestão 

Ambiental (DGA/SUINFRA). A DGA implementou o programa institucional “Separando Juntos na 

UFPR” que visa à implantação do Gerenciamento Integrado de Resíduos, cujo monitoramento é 

contínuo. Os resíduos recicláveis são recolhidos por Catadores, os resíduos orgânicos/rejeitos são 

recolhidos pela Prefeitura Municipal de Curitiba, os resíduos de serviços de saúde são coletados nos 

locais geradores, por empresas especializadas, os resíduos perigosos, gerados pelas unidades da 

UFPR, são coletados por intermédio da DGA, a qual faz o gerenciamento e providencia a coleta, 

tratamento e destinação final por meio de empresas especializadas.  

Em 2015 a Divisão de Gestão Ambiental (DGA), foi a responsável pela organização do 7º. Simpósio 

Internacional sobre Gerenciamento de Resíduos em Universidades. É um evento que visa consolidar 

um fórum de debates sobre o Gerenciamento de Resíduos em Universidades, com a participação de 

diversos atores, como pesquisadores, docentes, instituições públicas e privadas, empresas e governos. 

A Superintendência de Infraestrutura (SUINFRA), criada em 2015, com a finalidade de efetuar as 

licitações e os contratos referentes à execução de projetos e obras da UFPR, apresentou suficiência e 

adequabilidade da infraestrutura física para o cumprimento de sua missão. Em 2015, a SUINFRA 

realizou estudos preliminares e projetos de arquitetura, e o acompanhamento e a fiscalização das 

obras novas e das reformas contratadas por processo licitatório. Também garantiu a manutenção e a 

conservação das edificações e instalações em todos os Campi UFPR com a execução periódica dos 

serviços gerais, de alvenaria, elétrica, hidráulica, marcenaria, pintura e serralheria. A SUINFRA 

coordenou as atividades relacionadas ao meio ambiente, destacando-se o gerenciamento integrado de 

resíduos e o levantamento de passivos ambientais. 

8.3. Gestão da Tecnologia da Informação 

O planejamento dos trabalhos de elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 

da UFPR segue a Instrução Normativa nº 04/2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. A atual gestão (iniciada em 25/set/2015 – Portaria GR nº 2.028 de 25/set/15) iniciou com a 

formação da Equipe de Elaboração do PDTI (Portaria nº 2.057 GR, de 08/out/2015) que culminou 

com a elaboração dos seguintes documentos: 
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1. Ofício AGTI nº 10 – 2015/SWOT e Necessidades de TIC 

2. Ofício AGTI nº 10 – Anexo I – Portaria de Nomeação de Equipe de Elaboração do PDTI 

3. Ofício AGTI nº 10 – Anexo II – Análise SWOT da TI 

4. Ofício AGTI nº 10 – Anexo III – Necessidades de TI 

O plano de levantamento das necessidades foi elaborado com a iniciativa da equipe de elaboração do 

PDTI (EqE-PDTI) em apresentar suas características de forma oficial, donde surgiu o Ofício AGTI 

nº 10/2015, cujo conteúdo apresenta, explica e solicita o apoio e colaboração de todos os setores da 

UFPR em apresentar suas necessidades e seus pontos fortes, fracos, oportunidades de melhoria e 

ameaças ao bom andamento de tudo o que se refere a área de TI da sua organização. 

Nestes termos, a intenção é apresentar a situação atual das unidades de negócio da UFPR, com a 

identificação de elementos que levaram a adotar a Matriz e a Análise SWOT como ponto de partida. 

Análise de equilíbrio ou análise SWOT [corresponde a sigla das palavras inglesas strenghts (pontos 

fortes), weaknesses (pontos fracos), opportunities (oportunidades) e threats (ameaças)] é um 

procedimento habitual empregado no exame diversificado do ambiente interno e externo, cujo 

objetivo é conferir resultados favoráveis, ou não, para identificar uma futura ação de aptidão 

competitiva. 

A SWOT possui dois focos principais: a análise interna da organização, onde se registram as Forças 

e as Fraquezas e a análise externa, onde se analisam as Oportunidades e Ameaças. Para uma análise 

organizacional, analisam-se a visão dos elementos que colaboram com o crescimento da organização, 

elencando Forças com Oportunidades e, dos elementos que atravancam a organização, elencando 

Fraquezas e Ameaças, podendo ser aplicado em qualquer processo de planejamento estratégico. 

Para o usar o método SWOT ao PDTI da UFPR, foram solicitados aos órgãos que integram a 

organização que registrassem os elementos considerados (os SWOT da área de TI) 

Partindo do entendimento e compreensão dos elementos que formulam a matriz e a análise SWOT, 

elaborou-se a matriz SWOT para as unidades de negócio da UFPR a partir das informações coletadas 

que a compõe (ambiente externo e recursos organizacionais); onde foi utilizada planilha em formato 

eletrônico que foi distribuída eletronicamente (foi utilizado o e-mail institucional das UN de cada 

setor e de cada Diretor e Vice-Diretor de setor, assim como para cada uma das Pró-Reitorias, Núcleo 

de Concursos e Maternidade Victor Ferreira do Amaral). 

Como forma de certificar de que todas as UN receberam e compreenderam a importância de registrar 

na planilha SWOT seus elementos, foram realizadas visitas in loco por parte do Assessor de T&I da 

UFPR que, em dias e horários previamente agendados, visitou cada uma das unidades, de forma a 

apresentar: 

a) O PDTI da UFPR 

b) A oportunidade de estar participando e colaborando com a formulação do novo PDTI da 

UFPR; 

c) Enfatizar que a colaboração é de cunho participativo, voluntário e que trará respostas 

positivas à toda comunidade UFPR; 

d) Que a análise SWOT de toda a UFPR depende muito da contribuição de cada UN 

interessada. 

e) A planilha com os elementos SWOT foi apresentada, explicada sua condução e 

formalizada com novos envios eletrônicos (inclusive do formato eletrônico da Matriz 

SWOT em aplicativo MS Excel ®) via e-mail institucional. 

A seguir foram integradas as análises do ambiente com a análise das condições internas; 

primeiramente relacionando as ameaças que somadas com pontos fracos específicos, que podem 

possuir alguma relação com a condição externa, que também podem ocasionar problemas relevantes 

para a organização. O mesmo procedimento foi utilizado para as demais questões, no qual foram 

relacionadas as ameaças com pontos fortes e, as oportunidades com pontos fracos. Finalmente, 
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relacionaram-se as oportunidades com pontos fortes; certificando-se que todos os elementos 

identificados estão de fato relacionando os itens internos às condições ambientais pertinentes. 

Conclui-se a análise SWOT com as Diretrizes e Recomendações Estratégicas, que foram delineadas 

de acordo com as orientações constantes nos quadros apresentados, o que permitiu, a partir do mesmo, 

elaborar um conjunto de orientações estratégicas para a área de TI da UFPR.  

A Assessoria de Governança da Tecnologia e da Informação iniciou seus trabalhos em 1º de outubro 

de 2015, seguindo e estabelecendo as seguintes atividades, descritas cronologicamente: 

1 Formação da equipe de desenvolvimento do PDTI, composta por 1 Coordenador e 4 membros; 

2 Necessidade de renovação das portarias que nomeiam os Comitês de Segurança da Informação; 

de Usuários de Recursos de TI; e de Recursos de TI da UFPR; 

3 Organização e finalização da explicação básica inicial da Instrução Normativa 04/2014 do 

MPOG, que define o método e as ferramentas para apresentar o diagnóstico e a identificação das 

necessidades relacionadas à TI da UFPR, resumidas em duas planilhas Excel; 

4 Elaboração dos planos de visita aos Diretores de Setor e UN da UFPR e entrega aos membros do 

COPLAD das planilhas direcionadas à Gestão de TI e prazo de preenchimento; 

5 Emissão de portaria para compor novos Comitês de Recursos de TI; de Segurança da Informação 

e; de Usuários de Recursos de TI da UFPR; 

6 Discussão do Fluxo de Trabalho de elaboração do PDTI a ser inserido no Plano de Trabalho ao 

PDTI, de forma que seja aprovado pelos 3 comitês (Usuários, Recursos e Segurança) e ser enviado 

ao COPLAD para aprovação final, seguindo a metodologia SISP; 

7 Aprovação do plano de trabalho do PDTI (princípios, diretrizes e objetivos estratégicos); 

 

8.3.1 Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos 

efetivamente realizados no período 

O Centro de Computação não atua diretamente com a capacitação do pessoal de TI da UFPR, mas 

atua na capacitação dos servidores alocados no CCE e temos mantido ao longo dos últimos anos 

capacitações constantes para as unidades técnicas e administrativa do CCE, muito amparado por 

vagas oriundas do acordo SESU/RNP/ESR que disponibiliza para a UFPR 6 vagas anuais na Escola 

Superior de Redes e são ofertadas nas cidades de Salvador, João Pessoa, Cuiabá, Porto Alegre, 

Brasília, Belém e Rio de Janeiro. 

A Direção do CCE, tem garantido os recursos de diárias e passagens suficientes para que estas vagas 

sejam anualmente preenchidas por nossos servidores. No total, desde 2010 foram 29 vagas aprovadas 

e destas 3 que não puderam ser efetuadas por motivos diversos. Em sua maioria as vagas de 

capacitação são aprovadas pela Direção do CCE para a área de gestão de TIC, incluindo Governança 

e Segurança da Informação, porém, mantendo vagas de caráter técnico. As vagas disponibilizadas 

pela SESU/RNP/ESR são insuficientes para atender à demanda do Centro de Computação Eletrônica 

da UFPR, e também para expandir estes treinamentos para técnicos e analistas de TI lotados fora do 

CCE. Portanto, as capacitações deste pessoal ficam a cargo e a critério das chefias aos quais os 

mesmos estão vinculados e o CCE não possui a informação, visto, não ser consultado a respeito. 

Além das vagas citadas, a Direção do CCE incentiva seus servidores a participarem e apresentarem 

trabalhos em eventos regionais e nacionais e todo ano, dependendo dos recursos possíveis de 

execução, eles participam de eventos como o SCI/RNP – Seminário de Capacitação e Inovação da 

RNP, WTICIFES – Workshop de Tecnologia da Informação e Comunicação das IFES, promovido 

pelo CGTIC/ANDIFES, eventos regionais de curta duração, como exemplo os promovidos pelo 

SERPRO além de palestras de fornecedores de tecnologia, visando mantê-los sempre por dentro das 

novidades tecnológicas do mercado e do mundo acadêmico, pois entendemos que isso abre um leque 
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de oportunidades na geração de novos projetos e colabora para a troca de informações e experiências 

entre integrantes das áreas afins. 

Ofertaram-se ainda cursos in-company, como o de Programação Java e do framework “demoiselle” 

destinado aos servidores da DSI os quais foram 10 os capacitados à época.  

Foi contratado ainda em 2015 um curso de capacitação para 10 técnicos para configuração de switches 

e redes voltado para os novos equipamentos adquiridos que será executado conforme agenda em 

2016. 

 

8.3.2 Descrição do quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando 

servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados efetivos 

de outras carreiras das unidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros 

órgãos/entidades, terceirizados e estagiários 

Atuam na área de TI da UFPR 42 (quarenta e dois) Analistas de Tecnologia da Informação; 46 

(quarenta e seis) Técnicos de Tecnologia da Informação e 5 (cinco) estagiários, conforme informação 

extraída do Sistema SIAPE. Há atualmente 3 pessoas alocadas na área de TI como terceiros que 

desenvolvem atividades de TI, porém, todos seguem as orientações contratuais e são oriundos dos 

contratos com as seguintes empresas: 

 AVMB – Consultoria em Informática – suporte à operacionalização da infraestrutura do 

sistema SIE. 

 Tecnoset – Serviços de Impressão – Suporte à operação do processo de outsourcing de 

impressão da UFPR. 

 

8.3.3 Descrição dos processos de gerenciamento de serviços de TI implementados na unidade 

com descrição da infraestrutura ou método utilizado. 

A área de TI da UFPR ainda passa por amadurecimento em seu processo de gestão e operação que 

vem evoluindo continuamente ao longo dos últimos 6 anos. Em 26/04/2012 

(https://cce.ufpr.br/portal/oraculo/), foi concluído o desenvolvimento e implantação do Oráculo, 

ferramenta para a abertura, acompanhamento e atendimento das solicitações de serviços direcionadas 

às divisões do CCE. Esta ferramenta permite maior controle, gerenciamento e transparência das 

atividades executadas por essas unidades (https://cce.ufpr.br/portal/sistemas-desenvolvidos/); a fim 

de registrar e mensurar a quantidade, apurar nosso backlog e também demandas futuras. Para que o 

Oráculo pudesse operar, criou-se o catálogo de serviços do CCE e foi denominada “Carta de 

Serviços” que está publicada em nosso site (https://cce.ufpr.br/portal/carta-de-servicos/) onde declara 

os SLA´s de atendimento para que se possa ter um parâmetro de mensuração de resultados. Através 

do Oráculo é possível acompanhar a evolução dos atendimentos, sua qualidade e também a satisfação 

de nossos usuários perante os serviços prestados.  

Segue abaixo uma tabela do status dos atendimentos efetuados em 2015, conforme relatório de 

atividades apresentado à PROPLAN em Janeiro/2016. 

https://cce.ufpr.br/portal/sistemas-desenvolvidos/


220 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Quadro 72 – Status dos chamados abertos via Oráculo – 2015 

Status dos chamados por divisão Aberto 
Em 

andamento 
Avaliado Atribuído Atendido 

Aguardando 

Usuário 

Aguardando 

Fornecedor 
Cancelado Total 

CCE-Reitoria Posto avançado de atendimento 

do CCE na Reitoria 
1 1 115  166 0 0 0 283 

CCE-SA – CCE Secretaria Administrativa 2 0 0 0 7 0 0 0 9 

DAU – Divisão de Apoio ao Usuário 55 2 1.478 80 2.653 32 0 80 4.380 

DAU-SIE – Divisão de Apoio ao Usuário 

especializado no SIE  
0 11 192 6 414 1 0 1 625 

DMEI – Divisão de Manutenção de 

Equipamentos de Informática  
130  23 12 28 1 0 6 200 

DRD – Divisão de Redes Digitais  0 27 308 89 586 126 133 18 1.287 

DRD-INFRAESTRUTURA – Infraestrutura 

de Redes 
6 1 9 53 11 0 2 1 83 

DSI – Divisão de Sistemas de Informação 20 10 254 19 430 5 0 3 741 

DSS – Divisão de Suporte e Serviços de TI  11 3 219 44 377 23 0 14 691 

DSS – Exclusivo Suporte às Impressoras 0 5 569 2 977 0 1 14 1.568 

DWEB – Divisão de Web Design 10 4 60 11 86 5 1 11 188 

TOTAL 235 64 3.227 316 5.735 193 137 148 10.055 

Fonte: CCE 
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Com a análise dos serviços prestados, percebe-se que a operação do CCE tem tomado a maior parte 

do tempo dos técnicos e analistas e isso levou a iniciar o estudo técnico preliminar para contratação 

de empresa prestadora de serviços para execução indiretas de serviços que são estritamente 

operacionais como o suporte a infraestrutura de rede e serviços, atendimento a usuários e 

manutenções de computadores. Além disso já se efetuou o outsourcing de impressão, que deu 

liberdade e agilidade nos processos de impressão da UFPR e este tem um índice de satisfação bastante 

elevado perante nossos usuários, o que demonstra que as ações e decisões pela execução e suporte de 

forma indireta foram corretas. Visando à melhoraria do processo de governança de TIC a Direção do 

CCE instituiu em agosto/2014 a EGTIC – Escritório de Governança de TIC do CCE para apoiar a 

Direção na execução de planejamento estratégico, elaboração de PDTI, melhorias nos processos de 

trabalho entre as divisões do CCE e esta unidade é composta por 2 analistas de tecnologia da 

informação, insuficientes para tantas demandas. 

Trabalha-se para a criação de um escritório de processos e um escritório de projetos, visando à 

adequação das melhores práticas, mas a dificuldade em encontrar pessoas com perfis adequados e 

também de não descobrir outras áreas são empecilhos para a criação e não permitem uma evolução 

na maturidade de gestão da área de TIC. 

 

8.3.4 Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados 

esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores 

orçados e despendidos e os prazos de conclusão 

1) Modelo de Contratação de Bens e Serviços de TI – conforme consta no Processo 

23075.063.528/2015-14 de 27 de fevereiro de 2015, aguardando aprovação do COPLAD. 

2) Projeto Conte Conosco – A UFPR acredita que o respeito é parte inseparável do senso 

crítico e da dignidade humana. Acredita que uma universidade deve formar cidadãos, não só 

profissionais. Acredita que seus valores devem expressar a certeza de uma sociedade mais 

justa e solidária. Acredita no ser humano e em nossa capacidade de transformar. Por esta ação 

pioneira, comunidade acadêmica e sociedade uniram as vozes para que pudéssemos falar, sem 

medo ou preconceitos, sobre o que foi calado durante tanto tempo. E este é só o começo. Esta 

é a oportunidade que a universidade mais antiga do Brasil abre para os espaços que se dizem 

de ensino também se abram ao aprendizado de que transformação social só acontece quando 

compreendemos as riquezas e as especificidades da diversidade humana. #ConteConosco 

O Centro de Computação Eletrônica colaborou no projeto desenvolvendo toda a plataforma 

sistêmica para receber e gerenciar as solicitações direcionadas para a equipe responsável pelo 

acolhimento de vítimas de violência na UFPR. (http://www.conteconosco.ufpr.br/) 

3) Sistema de Frequência 

Conforme descrito no item sistemas desenvolvidos e apresentados no item 8.3.6. 

4) Sistema de Distribuição Orçamentária e Financeira 

Conforme descrito no item sistemas desenvolvidos e apresentados no item 8.3.6. 

6) Sistema de Progressão Docente 

Conforme descrito no item sistemas desenvolvidos e apresentados no item 8.3.6. 

5) Elaboração do PDTI – em construção com previsão de término em março/2016, contando 

com a Reestruturação dos Comitês de Recursos de TI da UFPR; Comitê de Usuários de 

Recursos de TI da UFPR e Comitê de Segurança da Informação, com o objetivo de propor 

políticas de TI para a UFPR. 
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6) Sistema de Colaboração da UFPR (e-mail, agenda, contatos, etc.) 

Implantação em dezembro de 2014 de nova plataforma de colaboração na UFPR baseada no 

software livre ZIMBRA, traz recursos para modernizar a comunicação eletrônica da UFPR 

com uma interface agradável, bonita e intuitiva. Ações oferecidas de forma simples e prática: 

pequena lista individual de e-mails, agendas, controle de tarefas voltado ao trabalho 

colaborativo, tudo com a possibilidade de compartilhamento entre os usuários do serviço. O 

catálogo de endereços global possui a função de auto completar com endereços ativos do 

serviço de e-mail da UFPR, facilitando a busca e o envio. Agora os usuários têm disponível 

1GB de quota, se for servidor técnico-administrativo, docente, terceirizado ou aposentado e 

300MB se aluno regularmente matriculado e com vínculo ativo. 

(https://cce.ufpr.br/portal/correio-eletronico/) 

7) CEPH – Software Define Storage – Criação e infraestrutura de armazenamento 

utilizando-se de discos recebidos de doação da Receita Federal e utilizando-se de servidores 

antigos que já se encontravam sem garantia e suporte e com pouca memória e sem discos, 

porém, ainda funcionais. A Divisão de Suporte a Serviços estudou uma solução para criação 

de um sistema de armazenamento com todas as funções gerenciadas por software livre 

independente de hardware, o que fez com que pudéssemos ampliar nosso espaço de disco, 

com redundância e no momento com menor custo possível, visto toda a solução ou ter sido 

recebido em doação ou por estarem ociosas no momento. Ainda está em fase de homologação, 

mas tem demonstrado ser viável tecnicamente, não substituindo totalmente os “storages” 

comerciais, mas podendo ser utilizado em ambientes menos críticos como “backup” e 

“restore” em disco. 

8) IntegraTI – Promovido pelo Centro de Computação Eletrônica – CCE, unidade central de 

TIC da UFPR, o I IntegraTI, aconteceu nos dias 3 e 4 de dezembro de 2015, no período das 

09:00h às 17:00h, no Salão Nobre do Setor de Tecnologia, no 2º andar do Edifício da 

Administração, no Centro Politécnico. O IntegraTI, uma iniciativa estratégica que visa à 

efetiva integração entre as diversas unidades de TIC da UFPR que resulte na soma de esforços 

e apoio mútuo, assim como na ampliação da capacidade de execução e melhor aproveitamento 

dos recursos de TIC. Neste sentido, o CCE entendendo a importância desta aproximação e 

integração entre todas as unidades de TIC da UFPR busca, através do IntegraTI, conhecer e 

uniformizar as ações e práticas atualmente utilizadas pelas unidades, possibilitando a criação 

de um caminho a ser trilhado a médio prazo, que efetivará o planejamento, execução, 

monitoramento e ações conjuntas pertinentes à área da Tecnologia da Informação e 

Comunicação em prol da UFPR. (https://cce.ufpr.br/portal/noticias/i-integrati-encontro-de-integracao-

dos-profissionais-de-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao-da-ufpr-2/) 

9) Cartão  

Conforme descrito no item sistemas desenvolvidos e apresentados no item 8.3.6. 

 

8.3.5 Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas 

terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade. 

Atualmente nos contratos especificados pelo CCE estes seguem o Modelo de Contratação de TI 

desenvolvido, porém, ainda em fase de aprovação pelo COPLAD, totalmente aderente aos 

procedimentos e fluxos da IN 04/2014 e alterada pela IN 02/2015-SLTI/MPOG por ser integrante do 

SISP. Procuramos sempre exigir repasse de conhecimento nas soluções adquiridas ou investimento 

em treinamentos que permitam a perfeita absorção de conhecimento por parte dos Analistas e 

Técnicos de TI do CCE, além disso em contratos de aquisição de software o próprio modelo 
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recomenda a exigência sempre que possível do código fonte, a criação de mecanismos de proteção à 

propriedade intelectual e de não divulgação de dados obtidos para suporte ou manutenções. 

O CCE vem ao longo dos últimos 6 anos desenvolvendo novos sistemas que substituíram ou visam à 

substituição de sistemas legados, que proliferavam pela UFPR, sem contratos de manutenção ou 

aperfeiçoamento ou ainda com cláusulas restritivas que impediam que agíssemos na correção ou 

melhorias dos mesmos. Estes contratos foram rescindidos e o CCE vem desde este momento 

assumindo o papel de entrega de soluções de software necessários para a operacionalização das 

atividades finalistas e operacionais da UFPR. 

8.3.6. Principais sistemas de gestão 

Sistemas desenvolvidos e disponibilizados pelo CCE através da Intranet UFPR: 

Frequência – Sistema desenvolvido para melhorar a gestão e o controle da frequência dos servidores 
da UFPR, dando mais segurança aos gestores e transparência para a sociedade. Unidades de negócio 
atendidas – PROGEPE. Atinge todos os servidores técnico-administrativos da UFPR. 

Gestão de Planejamento e Distribuição Orçamentária – o projeto surgiu como oportunidade de 
agregar valor ao negócio percebida pelos analistas da DSI ao constatar que dados essenciais para 
operacionalização do SIGECOF eram mantidos em um sistema que se encontrava sem atualização ou 
manutenção, sendo proposto o desenvolvimento de um novo sistema, adequado aos padrões de 
desenvolvimento da DSI e integrado aos demais softwares ofertados pela unidade, o que agilizaria a 
manutenção da aplicação e proveria automaticamente os dados requeridos por outros sistemas. 
Unidades de negócio atendidas PROPLAN, ordenadores de despesas e unidades orçamentárias. 

Progressão Docente – o projeto tem como objetivo o atendimento à Resolução n° 10/14 – CEPE, 
que estabelece os critérios de avaliação para fins de promoção e progressão na Carreira do Magistério 
Superior na Universidade Federal do Paraná, oferecendo uma solução de software web para 
gerenciamento e operacionalização da progressão funcional, desde a inserção dos documentos até a 
emissão dos pareceres, integrada aos demais sistemas de informação da UFPR. Unidades de negócio 
atendidas REITORIA, PROGEPE e CPPD. 

Patrimônio – ferramenta web destinada ao controle dos bens patrimoniais da UFPR. Solicitada pela 
PRA/DSG, possibilitará integração com os sistemas existentes e permitirá maior agilidade dos 
processos relacionados a gestão patrimonial. Unidades de negócio atendidas PRA/PATRIMÔNIO. 

Nova Arquitetura de Desenvolvimento – projeto interno que tem como objetivo remodelar a 
arquitetura de desenvolvimento de software, que atualmente está centrada nos frameworks Struts2, 
JPA com Hibernate, Site Mesh, JQuery, Dojo e outros. Para a nova arquitetura será adotado o 
Framework Demoiselle, que utiliza os frameworks JSF2 com Prime Faces para camada de 
apresentação, JPA com Hibernate, além de outras tecnologias e frameworks. Com essa arquitetura 
pretende-se ter maior agilidade e padronização no desenvolvimento de software. Unidades de negócio 
atendidas – PRA/CCE diretamente e todos os outros sistemas de forma indireta. 

Integração de base de dados DBUFPR e Base de Discentes da PRPPG – O projeto surgiu da 
demanda da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e tem objetivo de criar um mecanismo assíncrono de 
replicação de base de dados, para que os alunos de Pós-Graduação possam utilizar os serviços 
oferecidos pelo CCE (Correio Eletrônico, Rede Sem Fio e diversos outros sistemas e serviços) sem a 
necessidade de passar por processo de cadastramento manual. Unidades de negócio atendidas PRPPG 
e comunidade acadêmica de pesquisa e pós-graduação da UFPR. 

Intranet UFPR – Portal que integra os diversos sistemas desenvolvidos pelo CCE/DSI, além de 
fornecer relatórios, gerenciamento de contas de correio eletrônico, domínios, controle de autenticação 
centralizado entre outras funcionalidades. Unidades de negócio atendidas - toda a comunidade 
universitária. 
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Oráculo – Atendimentos de Chamados e Serviços – Ferramenta para a abertura, acompanhamento e 
atendimento das solicitações de serviços direcionadas às divisões do CCE, permitindo maior controle, 
gerenciamento e transparência das atividades executadas por essas unidades. Unidades de negócio 
atendidas PRA/CCE. 

Cartão – Gerenciamento de Cartões UFPR – Sistema para o gerenciamento de cartões institucionais 
e geração de remessas para impressão. Unidades de negócio atendidas PROGEPE, PRAE. 

Concursos Arquitetura (Sistema de Gestão de Concursos de Arquitetura) – Sistema de gerenciamento 
de concursos, concorrentes e submissão de projetos para concursos públicos de projetos 
arquitetônicos; Unidades de negócio atendidas REITORIA 

SCA – Sistema de Controle de Autorização – Gerencia e garante o acesso das pessoas autorizadas 
às funcionalidades dos sistemas desenvolvidos pelo CCE/DSI; SICONF (Sistema Integrado de 
Controle de Frota) – Permite o controle das solicitações e agendamentos dos veículos da UFPR. 
Unidades de negócio atendidas – PRA/CCE; 

SIGeA – Sistema Integrado de Gestão de Acordos – Permite o controle, gerenciamento e 
transparência dos convênios, contratos e descentralizações de recursos da UFPR. Unidades de 
negócio atendidas – PRA, PROPLAN, HC. Obs. Este sistema ficou entre os três melhores sistemas 
no concurso da CGU sobre transparência ativa. 

SIGECOF – Sistema Integrado de Gestão de Compras e Controle Financeiro – Possibilita a 
execução orçamentária de todas as unidades da UFPR, de integrada, centralizada e adaptada à 
realidade institucional. Unidades de negócio atendidas – Todas as unidades financeiras da UFPR. 

SIGECON – Sistema Integrado de Gestão de Contratos – Informatiza a gestão, o registro e 
manutenção de contratos e de pessoal terceirizado. Unidades de negócio atendidas – 
PRA/CONTRATOS e PRA/DAAST. 

SIGEOS – Sistema Integrado de Gestão de Estoque e Ordens de Serviço – Oferece controle de 
almoxarifado e ordens de serviço. Unidades de negócio atendidas – PRA/PCU atualmente SUINFRA; 

SIGEPE – Sistema Integrado de Gestão de Pessoas – Constitui o ambiente de gestão de pessoas 
da UFPR. Unidades de negócio atendidas PROGEPE. 

SIGEU – Sistema Integrado de Gestão de Extensão Universitária – Aplicação que permite o 
registro consistente das propostas e relatórios de extensão, obedecendo ao fluxo de trabalho da UFPR; 

SIGO – Sistema Integrado de Gestão Odontológica – Solução para o gerenciamento do 
atendimento à comunidade efetuado pelo curso de Odontologia. 

SIE – Sistema Integrado para o Ensino - A UFPR utiliza o SIE como seu sistema oficial de gestão 
desde o ano de 2003, ano de sua implantação para a operacionalização de seus processos e atividades 
referentes à tramitação de processos, controle de almoxarifados e gestão acadêmica de sua área de 
graduação. Unidades de negócio atendidas – PROGRAD, PRAE, ARI, PRA e usuários que 
necessitam tramitar processo. 

Além dos sistemas citados, o CCE continua desenvolvendo novos projetos, todos eles integrados e 
atendendo demandas cada vez mais importantes no dia a dia de gestão e operação da UFPR, dentro 
os quais podemos citar: 

Gestão de Arrecadações – o projeto tem como objetivo o atendimento à solicitação feita pela Seção 
de Arrecadação e Pagamento do DCF (PROPLAN), através do processo Nº 23075.017417/2012-85. 
O DCF pretende substituir o sistema vigente, que se encontra em situação incompatível com a 
necessidade desta unidade, além disso o sistema se faz necessário para atender as resoluções Nº 42/03-
COUN Art. 25 e Nº 36/04-COUN. 
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Gestão de Compras – o projeto tem como objetivo automatizar o controle dos processos de compra 
na UFPR, solicitado através do processo Nº 23075.009043/2013-13. O projeto vem atender demandas 
do DSG e de unidades que realizam compras na UFPR. 

Gestão de Estágios – o projeto tem como objetivo o atendimento à solicitação feita pela Coordenação 
Geral de Estágio (CGE) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), através do processo Nº 
23075.017988/2012-10. A CGE pretende substituir o sistema vigente, que se encontra em situação 
incompatível com a necessidade desta coordenação, além disso o sistema se faz necessário para 
atender a lei de regulamentação de estágio, Lei Nº 11.788/08 e resoluções Nº 46/10-CEPE e Nº 70/04-
CEPE. Além das questões legais, a CGE entende que o sistema possibilitará: compartilhamento e 
socialização de informações para a comunidade acadêmica; melhor operacionalização dos processos 
de estágio e consequentemente maior conformidade com a legislação vigente; continuidade do 
sistema, pois será um sistema institucional que possibilita inclusão de novas funcionalidades e 
correções; e maior segurança provida pelos sistemas institucionais da UFPR. 

Patrimônio – ferramenta web destinada ao controle dos bens patrimoniais da UFPR. Solicitada pela 
PRA/DSG, possibilitará integração com os sistemas existentes e permitirá maior agilidade dos 
processos relacionados a gestão patrimonial. 

Portal do Egresso – o projeto tem como objetivo o atendimento à solicitação feita pela Coordenação 
de Políticas de Educação Profissional (PROGRAD), através do processo Nº 23075.019994/2012-10. 
O Portal do egresso servirá como via de interação entre a UFPR e os seus alunos egressos tal como 
está previsto no plano de desenvolvimento institucional da UFPR (2014-2016). 

Gestão de Bolsas – o projeto tem como objetivo melhorar os procedimentos de controle de bolsas. 
Atualmente o gerenciamento de bolsas é feito por diversos sistemas, sendo que os principais são: SIE 
e Probem. O projeto é uma demanda da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e fruto da 
parceria entre o CCE e esta Pró-Reitoria, que cedeu um Técnico de TI para atuar no projeto sob a 
coordenação CCE/DSI. Apesar da demanda ser especifica da PRAE, inicialmente o projeto irá atender 
esta Pró-Reitoria, mas poderá ser adaptado para atender todas as Unidades que necessitam de módulo 
de gerenciamento de bolsas. Dentre as principais funcionalidades, destacam-se: 

1) gerenciamento de processo seletivo de bolsistas;  

2) gerenciamento de processo seletivo de projetos formativos;  

3) integração com o SIE; 4) gerenciamento de pagamentos; e outros. 

Controle de acesso de usuários do RU – Sistema que visa controlar e gerenciar o acesso dos usuários 
dos Restaurantes Universitários da UFPR, criando mecanismos que protegem a administração de 
possíveis usos indevidos que podem gerar prejuízos ou custos desnecessários para a administração 
além de garantir a visibilidade efetiva do consumo diário, dando transparência à comunidade 
acadêmica e para a sociedade dos investimentos feitos pela UFPR para garantia de permanência de 
seus alunos. Unidades de negócio atendidas – PRA/RU e comunidade usuária dos Restaurantes 
Universitários da UFPR.  

Indicadores/CENSO – Sistema que visa padronizar e automatizar a busca e fornecimento de 
informações para o CENSO do ensino superior. O CENSO ocorre anualmente e é responsável pelo 
fornecimento de dados que comporão a matriz orçamentária do MEC para distribuição de recursos 
entre as IFES. Esta é uma ação estratégica da gestão da UFPR que visa ampliar a cada dia e deixar 
cada vez mais transparente e acessível à sociedade de forma clara e objetiva o conjunto de dados e 
indicadores que a compõe, necessários para melhorar o entendimento da amplitude do seu trabalho e 
o alcance que possui perante a sociedade paranaense e brasileira. Unidades de negócio atendidas – 
PROPLAN, PI, REITORIA. 

Estas informações foram extraídas das páginas: 

https://cce.ufpr.br/portal/sistemas-desenvolvidos/ https://cce.ufpr.br/portal/sistemas-em-desenvolvimento/ 

Fonte: PRA/CCE 

https://cce.ufpr.br/portal/sistemas-desenvolvidos/
https://cce.ufpr.br/portal/sistemas-em-desenvolvimento/
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8.4. Gestão Ambiental e Sustentabilidade 

A UFPR, no que concerne à Gestão Ambiental e Sustentabilidade, desenvolve programas com a 
preocupação de separação de resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a 
associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 5.940/2006. Apresentamos como 
exemplo o Programa Institucional intitulado SEPARANDO JUNTOS NA UFPR, o qual trata do 
Gerenciamento Integrado de Resíduos e o seu monitoramento. Os Resíduos Recicláveis são doados 
para a Cooperativa de Catadores CAT@MARE. Em 2015, foram repassadas 198 toneladas de 
resíduos, tendo gerado uma renda aproximada de R$ 94.890,00. De 2009 a 2015, contribuímos com 
o montante aproximado de R$ 540.290,00, beneficiando diversas famílias de catadores. 

Para os demais resíduos são  realizadas coletas para: tratamento e destinação de resíduos químicos 
por empresa especializada; coleta de tratamento e destinação de resíduos perigosos (pilhas, baterias, 
latas de tinta, vidrarias de laboratório) por empresa especializada; coleta, tratamento e destinação de 
resíduos de serviços de saúde por empresa especializada; coleta, tratamento e destinação de resíduos 
como lâmpadas fluorescentes, pneus, isopores por empresa especializada. A UFPR faz a divulgação 
da normatização de resíduos para a comunidade acadêmica e, também o controle de pragas por meio 
de serviços de descupinização, desinsetização, desratização, controle de pombos, remoção de 
enxames de abelhas. 

Visando ao cumprimento do Decreto nº 5940, a UFPR conta com um termo de adesão ao convênio 
coletivo junto ao Ministério Público do Trabalho Decreto Federal nº 5940/PA 108/2001. A UFPR 
participa da A3P. 

Destacamos a preocupação da UFPR em observar os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 
7.746/2012 ou norma equivalente, realizando as contratações conforme o referido Decreto. 

A Divisão de Gestão Ambiental (DGA) da SUINFRA, já procede com a Logística Sustentável há 
muito tempo. A UFPR está implementando Plano de Gestão de Logística Sustentável, atendendo aos 
itens I, II, III e IV do artigo 16 do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012. 

A DGA faz o levantamento de necessidade de materiais/serviços para a UFPR, relacionados às 
questões ambientais, como por exemplo, aquisição de Lixeiras Seletivas, carros elétricos para o 
transporte de resíduos, triturador de resíduos vegetais, recicladores de formol, etc. Contudo, no ano 
de 2015 foi realizado o levantamento da necessidade de lixeiras seletivas, mas, a UFPR não teve 
orçamento para a compra desses materiais, o que inviabilizou a utilização do Pregão aberto para este 
fim. Há necessidade de ampliação da equipe da DGA para atuar na área de Licenciamento Ambiental 
junto à DGA. 
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9 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE 

CONTROLE 

A seção CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE tem por 

objetivo proporcionar melhor compreensão sobre atendimento a demandas específicas oriundas de 

legislação específica e dos órgãos de controle. 

9.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

9.1.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício 

Quadro 73 – Deliberações do TCU atendidas no exercício 

UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 

DENOMINAÇÃO COMPLETA CÓDIGO SIORG 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 428 

DELIBERAÇÃO DO TCU 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

01 032.277/2014-8 58/2015 1C 1.7 DE OF. Nº 1501/2015 – TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU 

RECOMENDAÇÃO 
CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

1.7. Determinar à Universidade Federal do Paraná que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

1.7.1. Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária 

da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente 

processo, a ser submetido à apreciação do TCU; 

1.7.2. Dê ciência desta deliberação à interessado, acompanhada das peças 3/4 dos autos, esclarecendo-lhe que o 

efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura 

impetrado; 

1.7.3. Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no 

item anterior; 

1.7.4. Informe ao TCU as medidas adotadas; 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PROGEPE - Divisão de Benefícios  48812 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Encaminhado o Ofício nº 108/2015 – PROGEPE/GPR, de 06.04.2015 comunicando a servidora Margareth 

Bianchessi Santos sobre o contido no Acórdão e oportunizando o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data 

do recebimento do ofício, para manifestação em observância às garantias constitucionais do devido processo 

legal, do contraditório e ampla defesa. AR de 09.04.2015.  
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 Protocolada defesa administrativa em 24.04.2015 através do processo nº 23075. 073281/2015-36. 

Indeferidos os pedidos constantes na defesa pela Pró-Reitora de Gestão de Pessoas em 04.05.2015. 

 Encaminhado o Ofício nº 368/2015 – DAP/DIR, de 08.05.2015 comunicando a servidora sobre o 

indeferimento dos pedidos constantes na defesa administrativa. AR de 11.05.2015. 

 Excluída a rubrica judicial relativa às horas extras incorporadas a partir da folha de pagamento de maio/2015. 

 O registro de alteração do ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, foi disponibilizado ao 

Controle Interno para nova apreciação, conforme sistemática definida na Instrução Normativa n.º 55/07. 

 Enviado o Ofício nº 173/2015 – PROGEPE/GPR, de 26.05.2015 ao TCU comunicando o atendimento às 

determinações contidas no Acórdão. 

 Processo administrativo 23075.063050/2015-14 arquivado na Unidade de Benefícios. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Foram adotadas todas as medidas determinadas pelo TCU no Acórdão. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

02 032.276/2014-1 288/2015 – 1ª CÂMARA 1.7  DE OF. Nº 1425/2015 – TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

1.7. Determinar à Universidade Federal do Paraná que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

1.7.1. Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária 

da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente 

processo, a ser submetido à apreciação do TCU; 

1.7.2. Dê ciência desta deliberação à interessada, acompanhada das peças 3/4 dos autos, esclarecendo-lhe que o 

efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura 

impetrado; 

1.7.3. Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no 

item anterior; 

1.7.4. Informe ao TCU as medidas adotadas. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios 48812 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Encaminhado o Ofício nº 142/2015 – PROGEPE/GPR, de 04.05.2015 comunicando a servidora sobre o 

contido no Acórdão e oportunizando o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data do recebimento do ofício, 

para manifestação em observância às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e 

ampla defesa. AR de 07.05.2015. 
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 Encaminhado o Ofício nº 142/2015 – PROGEPE/GPR, de 04.05.2015 comunicando a servidora sobre o 

contido no Acórdão e oportunizando o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data do recebimento do ofício, 

para manifestação em observância às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e 

ampla defesa. AR de 07.05.2015. 

 Em virtude da liminar concedida nos autos da Ação Ordinária n.º 5017350-30.2011.404.7000/PR, que 

determinou a continuidade do pagamento das horas extras incorporadas afastando a exclusão da rubrica por 

conta do estabelecido no Acórdão 8053/2010 – TCU – 1ª Câmara, esta Universidade Federal do Paraná vem 

mantendo o pagamento regular da parcela. 

 Encaminhado à Procuradoria Federal nessa Universidade o processo administrativo nº 23075.074178/2015-

11 com solicitação de análise da força executória da decisão judicial prolatada nos autos da Ação Ordinária 

n.º 5017350-30.2011.404.7000/PR, permanecendo esta Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas no aguardo da 

análise pela Procuradoria para posteriormente atender às determinações do Acórdão n.º 288/2015 – TCU – 

1ª Câmara. 

 Processo administrativo nº 23075.074178/2015-11 retornou da Procuradoria em 22.05.2015 e conforme 

Parecer Jurídico nº 027/2015-DIMAD/PF-PR-PGF/AGU, de 14.05.2015 a decisão judicial prolatada nos 

autos da Ação Ordinária nº 5017350-30.2011.404.7000/PR já não possui força executória. 

 Encaminhado o Ofício nº 194/2015 – PROGEPE/GPR, de 29.05.2015 à servidora Marcia Silva comunicando 

sobre a perda da força executória da decisão judicial (AO nº 5017350-30.2011.404.7000/PR) e sobre a 

exclusão da parcela judicial de horas extras dos seus proventos a partir da folha de pagamento de junho/2015. 

 O registro de alteração do ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, foi disponibilizado ao 

Controle Interno para nova apreciação, conforme sistemática definida na Instrução Normativa n.º 55/07. 

 Enviado o Ofício nº 224/2015 – PROGEPE/GPR, de 19.06.2015 ao TCU comunicando o atendimento às 

determinações contidas no Acórdão. 

 Processo administrativo 23075.063066/2015-27 arquivado na Unidade de Benefícios. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Foram adotadas todas as medidas determinadas pelo TCU no Acórdão  

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há. 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

03 014.879/2014-0 0177/2015 PLENÁRIO 9.2 DE OF. 0113/2015-TCU/SECEX-PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SUINFRA 206359 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.2. Determinar à Universidade Federal do Paraná (UFPR) que, no prazo de 60 (sessenta) dias, com base nas 

normas da SPU/MP atualmente vigentes e na norma ABNT NBR 14.653, ou naquela que vier a sucedê-la, 

proceda à reavaliação de todos os bens imóveis sob seu domínio. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 SUINFRA  206359 
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SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Com base nos relatórios apresentados pela empresa contratada para avaliação dos bens imóveis da 

Instituição, no ano de 2014, foram feitas as atualizações no SPIUNET. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Os bens imóveis da Instituição foram cadastrados e atualizados os valores no SPIUNET. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 As maiores dificuldades encontradas estavam no cadastro dos imóveis no SPIUnet, pois o sistema expirava 

a sessão muito rápido, obrigando o usuário a reiniciar processo de preenchimento do formulário. 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

04 029.519/2014-4 1456/2015-1C 1.7 DE  

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

1.7. Determinar à Unidade Prestadora de Contas que, no prazo de 15 (quinze) dias, cadastre no Sistema SISAC 

novo ato de alteração de aposentadoria de Clarice Saboia de Madureira (257.505.699-34), preenchido 

adequadamente, sanando-se a falha apontada no parecer à peça 8. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios  48812 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 O registro de alteração do ato de aposentadoria da servidora Clarice Sabóia de Madureira com as devidas 

correções foi disponibilizado em 16.04.2015 ao Controle Interno para nova apreciação, conforme sistemática 

definida na Instrução Normativa nº 55/07.  

 Enviado o Ofício nº 126/2015 – PROGEPE/GPR, de 23.04.2015 ao TCU comunicando o atendimento à 

determinação do Acórdão. 

 Processo administrativo 23075.071155/2015-47 arquivado na Unidade de Benefícios. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Foram adotadas todas as medidas determinadas pelo TCU no Acórdão. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há. 
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ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

05 015.028/2009-1 1708/2015-1C 9.1 DE OF. Nº 3948/2015 – TCU/SEFIP. 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.1. Determinar à Universidade Federal do Paraná que: 

9.1.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, sob  pena de responsabilidade 

solidária da autoridade administrativa omissa, o pagamento destacado, aos inativos Maria Bernardina Rios 

Martins, Olivio Paulus Junior, Vitorio Wessolovski e Walter Carvalho da Cruz, das parcelas alusivas à 

diferença de enquadramento prevista no Decreto 95.689/1988, haja vista já integradas aos proventos 

ordinários dos interessados por força das subsequentes reestruturações de carreira, tratando-se, pois, de 

execução em excesso dos respectivos provimentos judiciais, em particular da decisão proferida, em 

11/2/2009, nos autos da Apelação Cível 2002.70.00.069385-5/PR; 

9.1.2. Emita e cadastre no sistema Sisac, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de concessão para os servidores 

tratados nestes autos, à exceção de Cecília Leonarczyk e Mário Fernando de Camargo Maranhão, livres das 

falhas apontadas no Acórdão 1.321/2010-TCU-1ª Câmara; 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios  48812 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Olivio Paulus Junior – encaminhado o Ofício nº 143/2015 – PROGEPE/GPR, de 07.05.2015 comunicando 

o servidor sobre o contido no Acórdão e oportunizando o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data do 

recebimento do ofício, para manifestação em observância às garantias constitucionais do devido processo 

legal, do contraditório e ampla defesa. AR de 09.05.2015.  

 Vitorio Wessolovski – encaminhado o Ofício nº 144/2015 – PROGEPE/GPR, de 07.05.2015 comunicando 

o servidor sobre o contido no Acórdão e oportunizando o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data do 

recebimento do ofício, para manifestação em observância às garantias constitucionais do devido processo 

legal, do contraditório e ampla defesa. AR de 09.05.2015.  

 Walter Carvalho da Cruz – encaminhado o Ofício nº 143/2015 – PROGEPE/GPR, de 07.05.2015 

comunicando o servidor sobre o contido no Acórdão e oportunizando o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

data do recebimento do ofício, para manifestação em observância às garantias constitucionais do devido 

processo legal, do contraditório e ampla defesa. AR de 09.05.2015.  

 Excluída dos proventos dos servidores Olivio Paulus Junior, Vitorio Wessolovski e Walter Carvalho da Cruz 

a parcela judicial relativa à diferença de enquadramento a partir da folha de pagamento de junho/2015. 

 Os registros de alteração dos atos de aposentadoria dos servidores Anna Gouveia Smolka, Maria Thereza da 

Silveira, Olivio Paulus Junior, Onilza Borges Martins, Orieta Silveira, Regina Celia Muniz Xavier, Roaldo 

Roda, Rosse Marye Bernardi, Ruy Leite de Carvalho, Udo Niemeyer, Vitorio Wessolovski e Walter Carvalho 

da Cruz, livres das irregularidades apontadas no Acórdão 1321/2010 – TCU – 1ª Câmara, foram 

disponibilizados ao Controle Interno para nova apreciação, conforme sistemática definida na Instrução 

Normativa nº 55/07, com exceção do ato da servidora Maria Bernardina Rios Martins que faleceu em 

28.02.2013 e não deixou beneficiários de pensão. 

 Enviado o Ofício nº 226/2015 – PROGEPE/GPR, de 22.06.2015 ao TCU comunicando o atendimento às 

determinações contidas no Acórdão. 

 Processo administrativo 23075.071343/2015-75 arquivado na Unidade de Benefícios. 
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SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Foram adotadas todas as medidas determinadas pelo TCU no Acórdão. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há. 
 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

06 014.513/2010-2 3678/2015-1C 1.7.1 DE OF. Nº 7865/2015 – TCU/SEFIP. 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

1.7.1. Determinar à Universidade Federal do Paraná que, no prazo de 15 (quinze) dias, emita e cadastre no Sisac 

novo ato inicial de pensão referente ao instituidor João Manoel Marquesi, livre das irregularidades apontadas 

no Acórdão 4.729/2012-TCU-2ª Câmara, disponibilizando-o de imediato ao órgão de Controle Interno, sob 

pena de aplicação aos responsáveis das penalidades previstas na Lei 8.443/1992. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios  48812 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Enviado o Ofício nº 264/2015 – PROGEPE/GPR, de 13.07.2015 à SEFIP/TCU esclarecendo que o ato de 

pensão civil cadastrado no SISAC sob nº 10792600-05-2012-000051-2, livre de todas as irregularidades 

apontadas no Acórdão nº 4729/2012 – TCU – 2ª Câmara, já foi disponibilizado ao Controle Interno em 

26.10.2012. 

 Processo administrativo 23075.084950/2015-03 arquivado na Unidade de Benefícios. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Atendida a determinação contida no Acórdão. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há. 
 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

07 020.419/2006-0 3740/2015-2C 1.7 DE OF. Nº 8925/2015 – TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

1.7. Determinar à Universidade Federal do Paraná que, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilização 

da autoridade administrativa omissa, cadastre no Sistema Sisac, novos atos de aposentadoria, escoimados da 

irregularidade tratada nestes autos, dos interessados Beatriz Monte Serrat Prevedello (CPF 402.579.169-20), 

Beatriz Regina Domingos (CPF 316.328.239-34), Carlos Eduardo Barrionuevo (CPF 098.525.069-00), Edith  
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Emidia Gonçalves de Carvalho (CPF 234.182.909-06), Eraclides Ana Flores Kloeckner (CPF 109.252.369-34), 

Ivone Ayres de Oliveira Moraes (CPF 144.598.509-82), José Osmir Fiorelli (CPF 555.612.418-34), José Sidney 

Flemming (CPF 058.642.089-49), Kazuko Suzuki Sato (CPF 356.216.569-20), Loris Carlos Guesse (CPF 

059.213.849-68), Márcia Teresinha Andreatta Dalledone Siqueira (CPF 252.864.209-15), Maria Cristina de Távora 

Sparano (CPF 500.008.299-00), Maria de Lourdes Pereira Esper (CPF 227.033.229-68), Miriam Blumel Chociai 

(CPF 320.730.389-72), Olivia Fernandes dos Santos (CPF 336.292.699-15), Tereza Tureke Ramim (CPF 

648.951.579-20), Toshiyuki Sawada (CPF 017.572.969-72), Vilma Maria Marcassa Barra (CPF 184.980.609-82), 

Virgínia Souza de Carvalho Borges Kistmann (CPF 271.584.897-87) e Zacarias Alves de Souza Filho (CPF 

000.281.859-00), conforme determinação constante do subitem 9.3.2 do Acórdão 3.110/2007-TCU-2ª Câmara, e 

nos termos da IN TCU 55/2007. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios  48812 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Novos atos de aposentadoria dos servidores indicados no Acórdão, livres das irregularidades apontadas no 

Acórdão nº 3110/2007 – TCU – 2ª Câmara, foram disponibilizados à Controladoria Geral da União para 

análise, através do SISAC, na sistemática definida na Instrução Normativa nº 55/2007 – TCU. 

 Enviado o Ofício nº 348/2015 – PROGEPE/GPR, de 21.08.2015 à SEFIP/TCU informando o atendimento à 

determinação contida no Acórdão.  

 Processo administrativo 23075.088279/2015-61 arquivado na Unidade de Benefícios. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Atendida a determinação contida no Acórdão. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

08 031.442/2014-5 4185/2015-1C 9.4 DE OF. Nº 9492/2015 – TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.4. Determinar à Fundação Universidade Federal do Paraná que: 

9.4.1. Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária 

da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, escoimado da referida mácula, a ser submetido à 

apreciação do TCU; 

9.4.2. Dê ciência do inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à 

interessada cujo ato foi considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição 

de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente 

acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 

9.4.3. Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no 

item anterior; 

9.4.4. Informe ao TCU as medidas adotadas; 
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios  48812 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Encaminhado o Ofício nº 371/2015 – PROGEPE/GPR, de 31.08.2015 à pensionista Arlete Cordeiro Bastos 

comunicando sobre o contido no Acórdão. 

 Para regularizar a situação da pensão foi aberto um acionamento para a Central de Atendimento Alô SEGEP 

que orientou alterar o código do grupo/ocorrência da aposentadoria e posteriormente alterar o tipo da pensão. 

 Após adotados os procedimentos indicados no acionamento, o valor da pensão passou a ser gerado 

corretamente, a partir da folha de pagamento de setembro/2015, com base nos proventos do servidor 

Aguinaldo de Araújo Bastos assegurando à beneficiária da pensão o reajuste do seu benefício pela regra da 

paridade.  

 O registro relativo à alteração do ato de pensão já foi disponibilizado ao Controle Interno, através do SISAC, 

na sistemática definida na Instrução Normativa nº 55/07, livre da irregularidade apontada no Acórdão.  

 Enviado o Ofício nº 392/2015 – PROGEPE/GPR, de 15.09.2015 à SEFIP/TCU informando o atendimento 

às determinações contidas no Acórdão.  

 Processo administrativo 23075.089282/2015-01 arquivado na Unidade de Benefícios. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Atendidas as determinações contidas no Acórdão. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

09 009.678/2015-8 5042/2015-2C 9.3 DE OFÍCIO 11693/2015 – TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.3. Determinar à Universidade Federal do Paraná que: 

9.3.1. No prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta decisão, adote as medidas regularizadoras cabíveis, 

fazendo cessar todo e qualquer pagamento decorrente do ato impugnado, sob pena de responsabilidade 

solidária da autoridade omissa, que ficará sujeita a multa e ao ressarcimento das quantias pagas após essa 

data; 

9.3.2. Dê ciência desta deliberação a Taynah Cristina Cornelsen, a fim de: 

9.3.2.1. Nos termos do art. 133 da Lei 8.112/1990, facultar-lhe a opção pelo exercício de dois cargos públicos 

remunerados, desde que haja compatibilidade de horários e tenha sido contemplado nas hipóteses contidas 

no art. 37 da Constituição Federal; 

9.3.2.2. Alertá-la de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso contra deliberação 

do TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de 

desprovimento; 
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Departamento de Administração de Pessoal 37527 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Encaminhado Of.759/2015- DAP/DIR comunicando a interessada do teor da determinação. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 A servidora optou pelo exercício do cargo de Médico na UFPR, apresentando documentos comprobatórios 

do desligamento do cargo que ocupava na Prefeitura Municipal de São Jose dos Pinhais. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

10 019.551/2015-0 8072/2015-2C 1.8 RE OF. 14429/2015- TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

1.8. Determinar à unidade que, no prazo de trinta dias, submeta ao TCU, pelo Sistema de Apreciação e Registro 

de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), novos atos, livres das falhas apontadas, com fundamento nos 

arts. 45, caput, da Lei 8.443/1992, 260, § 6º, do Regimento Interno, 3º, §§ 6º e 7º, da Resolução - TCU 

206/2007 e 15, caput e § 1º, da Instrução Normativa - TCU 55/2007. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Departamento de Administração de Pessoal 37527 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Elaborado pelo Sisac, novos atos de admissão dos interessados: Alexandre Claus; Carla Gomes de 

Albuquerque; Estefania Maria de Queiroz Barboza; Jefer Benedett Dorr; Lilian da Rocha Loures Granela; 

Maiara Aguiar; Marcio Roberto Paes; Michele Alves dos Santos; Priscila Shizu Martins Hasegawa e Soraya 

Correa Domingues. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Novos atos cadastrados livres das inconsistências apontadas. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há 
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ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

11 015.495/2011-6 6507/2015-PLENARIO 1.9.3 DE OF. N° 1485/2015- TCU/SECEX-PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

1.9.3. Determinar à Universidade Federal do Paraná que: 

1.9.3.1. Encaminhe a este Tribunal, em até sessenta dias, a contar da ciência da deliberação, relatório 

circunstanciado acerca da conclusão dos processos administrativos disciplinares de responsabilidade dos 

servidores constantes do quadro abaixo, acrescidos das possíveis medidas subsequentes, quando for o caso:  

NOME 

Aparecida Caetano 

Bianca Cristina Mocelin 

Carmen Esperança Kropzak 

Naira Alves de Oliveira 

Rossana Venâncio Franca 

1.9.3.2. Apure, no prazo de sessenta dias,  a ocorrência de acumulação irregular de cargos pelo Sr. José Luís 

Guimarães (CPF 020.113.228-12), Professor nomeado em regime de Dedicação Exclusiva, oriundo do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, que exerce irregularmente outro cargo 

público em Unidade da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, bem como adote as providências 

previstas no art. 133 da Lei n. 8.112/1993, se for o caso, e informe as conclusões a este Tribunal, em até 

trinta dias a partir da finalização dos trabalhos; 

1.9.3.3. Promova a apuração, no prazo de sessenta dias, da regularidade da aposentadoria por invalidez 

permanente da Sra. Doris Vassan dos Santos (CPF 404.171.909-72), concedida em 12/8/2010, à luz do 

disposto no art. 188, § 5º, da Lei n. 8.112/1990, tendo em vista que a servidora inativa permanece em 

atividade regularmente no vínculo empregatício mantido junto ao Fundo Estadual de Saúde do Paraná, e 

comunique os resultados a este Tribunal no prazo de trinta dias, contados do término da apuração; 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE  25067 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Encaminhamento, ao Tribunal de Contas da União, de cópia dos processos administrativos disciplinares 

encerrados dos servidores relacionados no item 1.9.3.1 do Acórdão n° 6507/2015-TCU- 1C; 

 Encaminhamento, ao Tribunal de Contas da União, do documento apresentado pelo servidor Jose Luis 

Guimarães referente a regularização de situação de acumulação ilícita de cargos (item 1.9.3.2.); 

 Encaminhamento, ao Tribunal de Contas da União, de documento confirmando a aposentadoria por invalidez 

da servidora Doris Yassan dos Santos nas atividades inerentes ao cargo ocupado na Universidade Federal do 

Paraná (item 1.9.3.3.). 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Encaminhamento, ao Tribunal de Contas da União, dos documentos comprobatórios referente ao 

atendimento dos itens 1.9.3.1, 1.9.3.2. e 1.9.3.3. 
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ANÁLISE CRÍTICA: 

 Dificuldade na verificação de dados quanto ao vinculo funcional de servidores em outras instituições ou em 

empresas privadas, pois não há um sistema de consulta nacional. 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

12 030.837/2010-3 5238/2015 – 2ª CÂMARA 1.7.1 DE OF. Nº 11124/2015 – TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

Considera ilegal e negar registro ao ato de admissão de Taynah Cristina Cornelsen por acumulação ilegal de 

cargos públicos. Determina que a Universidade Federal do Paraná convoque a interessada a optar por se 

desligar de um dos três cargos públicos, nos termos do art.133 da Lei nº 8.112/90, devendo ser enviado novo 

ato de admissão à apreciação pelo Tribunal de Contas da União. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios 48812 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 O registro relativo à alteração do ato de aposentadoria do servidor Luiz Carlos Sobania foi disponibilizado 

ao Controle Interno, através do SISAC, na sistemática definida na Instrução Normativa nº 55/07. 

 Enviado o Ofício nº 414/2015 – PROGEPE/GPR, de 28.09.2015 à SEFIP/TCU informando o atendimento à 

determinação contida no Acórdão.  

 Processo administrativo 23075.092212/2015-21 arquivado na Unidade de Benefícios. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Foram adotadas todas as medidas determinadas pelo TCU no Acórdão  

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há. 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

13 030.638/2012-7 9684/2015-2C 1.7 DE OF. 17734/20 15- TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

1.7. Reiterar à Universidade Federal do Paraná a determinação formulada pelo item 1.7 do Acórdão 8.208/2012-

TCU-2ª Câmara, para que cadastre no Sisac, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilização da 

autoridade administrativa omissa, novo ato de admissão em favor de Fernanda Kasumi Ishii (CPF 

063.781.069-40), visto que não consta da base de dados o ato Sisac informado como emitido (10792600-01-

2013-000034-9). 
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios  48812 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Elaborado novo ato no SISAC. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Cadastro no SISAC. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

14 037.702/2012-2 9685/2015-2C 1.7 DE OF.18138/2015- TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

1.7. Reiterar à Universidade Federal do Paraná a determinação formulada pelo item 1.7 do Acórdão 8.271/2012-

TCU-2ª Câmara, para que cadastre no Sisac, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilização da 

autoridade administrativa omissa, novo ato de admissão em favor de Keli Cristiane Correia Morais (CPF 

048.319.599-52), visto que não consta da base de dados o ato Sisac informado como emitido (10792600-01-

2013-000035-7). 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios  48812 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Realizado novo cadastro do ato de admissão de Keli Cristiane Correia Morais. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Realização de novo ato no SISAC. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há 
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ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

15 026.721/2012-0 10034/2015-2C 9.6 RE  

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

HOSPITAL DE CLÍNICAS 13022 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.6 Dar ciência ao Hospital de Clínicas da UFPR/PR de que: 

9.6.1. Deficiências no planejamento e nos controles internos do Hospital ocasionam prejuízo no atendimento aos 

usuários do SUS, na medida em que a entrada em operação de equipamentos adquiridos é protelada em 

decorrência da ausência de instalações adequadas ao seu uso, em afronta ao princípio constitucional da 

eficiência na Administração Pública; 

9.6.2. Serviços e obras contratados e executados em prazo superior a 180 dias, contados da ocorrência de situação 

de emergência, contrariam disposições do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, sendo vedada a sua 

prorrogação; 

9.6.3. Critérios para a adoção de taxa de BDI para contratos de obras públicas devem obedecer às disposições do 

Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, de 25/9/2013, modificado pelo Acórdão 2.440/2014-TCU-Plenário, de 

17/9/2014, que estabelecem novos parâmetros para taxas de BDI, em substituição aos referenciais contidos 

nos Acórdãos 325/2007 e 2.369/2011, ambos do Plenário; 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 HC - Diretoria Administrativa 48941 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 O HC/UFPR adotou medidas corretivas em cumprimento ao Acordão ampliando, em especial, ao controle e 

fiscalização de seus contratos: 

  Aquisição de equipamentos agora é acompanhada de um levantamento de todas as necessidades de 

infraestrutura para que quando houver aquisições de equipamentos, estes possam ser instalados 

imediatamente. 

 Com relação ao pagamento de serviços contratados foi implantado um processo mais acurado de 

acompanhamento e fiscalização dos contratos de serviços. 

 Foram adotados parâmetros para as taxas de BDI na avaliação de propostas de aquisições ao HC. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Ampliou-se o controle das contratações de serviços com aplicação de multas e descontos quando evidenciado 

a não conformidade. 

 Todos as pessoas, que participam de comissões de licitação, foram treinadas para utilizar os valores 

adequados ao BDI. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Otimização dos processos de aquisição de equipamentos. 

 Implantação de novos fluxos de trabalho e acompanhamento efetivo dos contratos permitindo detectar 

qualquer não conformidade no exato momento de sua ocorrência e realizar um acompanhamento efetivo do 

serviço contratado. 
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ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

16 002.868/2010-5 4776/2014 – 1ª CÂMARA 9.5  DE OF. Nº 9924/2014 – TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.5. Determinar à Universidade Federal do Paraná que adote as seguintes medidas no prazo de quinze dias: 

9.5.1. Dê ciência do inteiro teor desta deliberação a Eunice Brisola Inocêncio, José Ico da Silva e Norma 

Maros Breinack; 

9.5.2. Faça juntar aos autos os comprovantes de notificação dos interessados nos quinze dias subsequentes 

ao prazo fixado para a notificação; 

9.5.3. Faça cessar, após as devidas notificações, os pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais, 

sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

9.5.4. Emita novos atos de aposentadoria para os servidores Eunice Brisola Inocêncio, José Ico da Silva e 

Norma Maros Breinack, livres das irregularidades apontadas, e submeta-os à apreciação do Tribunal no prazo 

de trinta dias, a contar da ciência da deliberação que declarou a ilegalidade dos atos originais, nos termos do 

§ 1º do art. 15 da IN/TCU n. 55/2007. 

9.5.5. Observe, quando da averbação do tempo de atividade insalubre, as orientações contidas na ON 16/2013 

da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

9.5.6. Orientar os servidores que optarem por recolher a contribuição previdenciária relativa ao tempo rural 

sobre a necessidade de pagar a contribuição de forma indenizada apenas em relação ao tempo faltante para 

implementar o requisito "tempo de serviço/contribuição" da modalidade de aposentadoria anteriormente 

requerida/concedida  

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios  48812 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

Referente à servidora Eunice Brisola Inocencio – encaminhado o Ofício nº 5/2015 – PROGEPE/GPR, de 

12.01.2015 comunicando a servidora sobre o contido no Acórdão e oportunizando o prazo de 30 (trinta) dias, 

a partir da data do recebimento do ofício, para manifestação em observância às garantias constitucionais do 

devido processo legal, do contraditório e ampla defesa. AR de 14.01.2015. Enviado o Ofício nº 41/2015 – 

PROGEPE/GPR, de 10.02.2015 comunicando a servidora sobre a ciência em 27.01.2015 sobre os embargos 

de declaração interpostos por seu advogado contra o Acórdão, informando que não procederá à alteração dos 

seus proventos até manifestação daquele Tribunal e retificando informações contidas no Ofício nº 5/2015 – 

PROGEPE/GPR, de 12.01.2015. AR de 14.01.2015. (Julgamento dos embargos de declaração – vide 

quadro18 – Acórdão nº 3609/2015 – TCU – 1ª Câmara) 

Referente ao servidor José Ico da Silva – encaminhado o Ofício nº 6/2014 – PROGEPE/GPR, de 12.01.2015 

comunicando o servidor sobre o contido no Acórdão e oportunizando o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

data do recebimento do ofício, para manifestação em observância às garantias constitucionais do devido 

processo legal, do contraditório e ampla defesa. AR de 14.01.2015. Alterada, a partir da folha de pagamento 

de março de 2015, a aposentadoria do servidor que passou a ser fundamentada nos termos do artigo 40, inciso 

III, alínea “c”, da CF/88 c/c artigo 186, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 8.112/90, com proventos proporcionais 

à razão de 33/35 avos, sem a vantagem do artigo 192, inciso II, da Lei nº 8.112/90 e sem a parcela da diferença 

de enquadramento.  
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Referente à servidora Eunice Brisola Inocencio – encaminhado o Ofício nº 5/2015 – PROGEPE/GPR, de 

12.01.2015 comunicando a servidora sobre o contido no Acórdão e oportunizando o prazo de 30 (trinta) dias, 

a partir da data do recebimento do ofício, para manifestação em observância às garantias constitucionais do 

devido processo legal, do contraditório e ampla defesa. AR de 14.01.2015. Enviado o Ofício nº 41/2015 – 

PROGEPE/GPR, de 10.02.2015 comunicando a servidora sobre a ciência em 27.01.2015 sobre os embargos 

de declaração interpostos por seu advogado contra o Acórdão, informando que não procederá à alteração dos 

seus proventos até manifestação daquele Tribunal e retificando informações contidas no Ofício nº 5/2015 – 

PROGEPE/GPR, de 12.01.2015. AR de 14.01.2015. (Julgamento dos embargos de declaração – vide 

quadro18 – Acórdão nº 3609/2015 – TCU – 1ª Câmara) 

Referente ao servidor José Ico da Silva – encaminhado o Ofício nº 6/2014 – PROGEPE/GPR, de 12.01.2015 

comunicando o servidor sobre o contido no Acórdão e oportunizando o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

data do recebimento do ofício, para manifestação em observância às garantias constitucionais do devido 

processo legal, do contraditório e ampla defesa. AR de 14.01.2015. Alterada, a partir da folha de pagamento 

de março de 2015, a aposentadoria do servidor que passou a ser fundamentada nos termos do artigo 40, inciso 

III, alínea “c”, da CF/88 c/c artigo 186, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 8.112/90, com proventos proporcionais 

à razão de 33/35 avos, sem a vantagem do artigo 192, inciso II, da Lei nº 8.112/90 e sem a parcela da diferença 

de enquadramento.  

No entanto, levando em consideração que o servidor atualmente está isento do Imposto de Renda por motivo 

de doença especificada em lei, conforme laudo médico pericial n.º 0.151.109/2013, de 13.11.2013, com data 

de reavaliação em agosto de 2017, seus proventos foram integralizados com base no artigo 190 da Lei n.º 

8112/90, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.907/2009. 

Referente à servidora Norma Maros Breinack – encaminhado o Ofício nº 07/2014 – PROGEPE/GPR, de 

12.01.2015 comunicando a servidora sobre o contido no Acórdão e oportunizando o prazo de 30 (trinta) dias, 

a partir da data do recebimento do ofício, para manifestação em observância às garantias constitucionais do 

devido processo legal, do contraditório e ampla defesa. AR de 15.01.2014. Alterada, a partir da folha de 

pagamento de março de 2015, a aposentadoria da servidora que passou a ser fundamentada nos termos do 

artigo 40, inciso III, alínea “c”, da CF/88 c/c artigo 186, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 8.112/90, sem a 

vantagem do artigo 192, inciso II, da Lei n.º 8.112/90 e sem a parcela da diferença de enquadramento.  

Tendo em vista que a servidora não possuía o tempo mínimo para se manter aposentada proporcionalmente, 

foi aplicada a Súmula 74 do TCU sendo seus proventos proporcionalizados à razão de 25/30 avos. 

Os registros relativos à alteração dos atos de aposentadoria dos servidores José Ico da Silva e Norma Maros 

Breinack já foram disponibilizados ao Controle Interno, através do SISAC, na sistemática definida na 

Instrução Normativa nº 55/07. 

Enviado o Ofício nº 42/2015 – PROGEPE/GPR, de 11.02.2015 ao TCU prestando esclarecimentos sobre a 

situação da Sra. Eunice Brisola Inocencio diante dos embargos de declaração interpostos pelo advogado da 

servidora contra o Acórdão.   

Enviado o Ofício nº 67/2015 – PROGEPE/GPR, de 06.03.2015 ao TCU comunicando o atendimento às 

determinações contidas no Acórdão com exceção ao caso da Sra. Eunice Brisola Inocencio, pois diante dos 

embargos de declaração interpostos em 24.09.2014 pelo advogado da servidora contra o Acórdão 4776/2014 

– TCU – 1ª Câmara, essa Pró-Reitoria aguarda o julgamento pelo Tribunal de Contas da União antes de 

efetuar qualquer alteração na aposentadoria da servidora. 

Processo administrativo 23075.040754/2014-38 arquivado na Unidade de Benefícios. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Foram adotadas todas as medidas determinadas pelo TCU no Acórdão com exceção ao caso da Sra. Eunice 

Brisola Inocencio, pois, diante dos embargos de declaração interpostos em 24.09.2014 pelo advogado da 

servidora contra o Acórdão 4776/2014 – TCU – 1ª Câmara, essa Pró-Reitoria aguarda o julgamento pelo 

Tribunal de Contas da União antes de efetuar qualquer alteração na aposentadoria da servidora. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há. 
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ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

17 028.438/2012-4 2402/2014 – 2ª CÂMARA 1.8 DE 
OF. Nº 5212/2014 – TCU/SEFIP E 

OF. 8717/2014 – TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

1.8. Determinar à Universidade Federal do Paraná que: 

1.8.1. Dê ciência a interessada deste Acórdão, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data desta deliberação, 

alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da 

devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, no caso do não provimento; 

1.8.2. Faça cessar, nos termos do art. 262 do Regimento Interno, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência 

desta decisão, o pagamento decorrente do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da 

autoridade administrativa omissa; 

1.8.3. Envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão do Tribunal, cópia 

dos documentos que comprovem a data em que a interessada foi notificada; 

1.8.4. Orientar a servidora interessada no sentido de que a irregularidade referente à averbação indevida do tempo 

de serviço rural poderá ser afastada caso haja o recolhimento da contribuição previdenciária correspondente de 

forma indenizada, hipótese em que poderá ser editado novo ato de aposentadoria em favor da interessada a ser 

submetido a novo julgamento pelo Tribunal, nos termos dos arts. 260, caput, e 262, § 2º, do RITCU, ou retornar 

à atividade para completar os requisitos legais para aposentadoria, alertando-a de que a nova aposentação dar-se-

á pelas regras vigentes no momento da concessão. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios 48812 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Enviado o Ofício nº 294/2014 – PROGEPE/GPR, de 28.07.2014 à servidora Vanilde Wojcik comunicando 

o contido no Acórdão e oportunizando o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, garantindo o devido 

processo legal, o contraditório e a ampla defesa. AR de 31.07.2014. 

 Em 12.08.2014 a servidora solicitou a dilação do prazo de 30 dias para manifestação, tendo em vista que só 

irá dispor de todos os documentos necessários para sua defesa a partir de 25.09.2014 (data em que conseguiu 

agendar o atendimento no INSS). 

 Encaminhado o Ofício nº 347/2014 – PROGEPE/GPR, de 02.09.2014 ao TCU comunicando sobre o 

deferimento pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da dilação de prazo solicitada pela servidora. 

 Enviado o Ofício nº 294/2014 – PROGEPE/GPR, de 28.07.2014 à servidora Veronica Vanilde Wojcik 

comunicando o contido no Acórdão e oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, 

garantindo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. AR de 31.07.2014. 

 Em 12.08.2014 a servidora solicitou a dilação do prazo de 30 dias para manifestação, tendo em vista que só 

irá dispor de todos os documentos necessários para sua defesa a partir de 25.09.2014 (data em que conseguiu 

agendar o atendimento no INSS). 

 Encaminhado o Ofício nº 347/2014 – PROGEPE/GPR, de 02.09.2014 ao TCU comunicando sobre o 

deferimento pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da dilação de prazo solicitada pela servidora.  

 Após decorrido o prazo de defesa, a servidora não comprovou o recolhimento das contribuições 

previdenciárias do período de 27.12.1967 a 01.03.1973, prestado em atividade rural, desta forma, esta Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas desaverbou o referido tempo de sua aposentadoria.  
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 Tendo em vista que com a desaverbação do tempo rural a servidora não completava todos os requisitos para 

se manter aposentada com proventos integrais, ela optou pela aposentadoria por idade com proventos 

proporcionais. 

 Assim, após cancelar, a partir de 1º de abril de 2015, a aposentadoria integral concedida à servidora em 16 

de março de 2009 com fundamento no artigo 6º da EC nº 41/2003, essa Pró-Reitoria concedeu à servidora, a 

partir de 1º de abril de 2015, aposentadoria voluntária por idade fundamentada no artigo 40, § 1º, inciso III, 

alínea b da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/2003, com proventos calculados com base no artigo 1º 

da Lei nº 10.887/04. 

 Assim, após cancelar, a partir de 1º de abril de 2015, a aposentadoria integral concedida à servidora em 16 

de março de 2009 com fundamento no artigo 6º da EC nº 41/2003, essa Pró-Reitoria concedeu à servidora, a 

partir de 1º de abril de 2015, aposentadoria voluntária por idade fundamentada no artigo 40, § 1º, inciso III, 

alínea b da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/2003, com proventos calculados com base no artigo 1º 

da Lei nº 10.887/04. 

 O formulário de cancelamento da aposentadoria voluntária integral concedida em 16.03.2009 e o formulário 

de concessão da aposentadoria voluntária por idade concedida em 01.04.2015 já foram disponibilizados ao 

Controle Interno para análise, através do SISAC, na sistemática definida na Instrução Normativa nº 55/2007 

– TCU. 

 Encaminhado o Ofício nº 125/2015 – PROGEPE/GPR, de 23.04.2015 ao TCU comunicando o atendimento 

às determinações do Acórdão. 

 Processos administrativos 23075.024049/2014-93 e 23075.035619/2014-71 estão na Unidade de Benefícios 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Foram adotadas todas as medidas determinadas pelo TCU no Acórdão  

ANÁLISE CRÍTICA: 

 A PROGEPE/UFPR aguarda resposta da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão relativa aos diversos chamados abertos, através do Canal Alô SEGEP, para corrigir a 

proporção da aposentadoria da servidora no SIAPE. O valor está sendo gerado corretamente, porém, a 

proporção está incorreta. 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

18 020.427/2006-2 5654/2014 – 2ª C 1.7 DE OF. Nº 13264/2014 – TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

1.7. Determinar à Universidade Federal do Paraná que, no prazo de 30 (trinta) calcule as parcelas de "quintos de 

FC", a que fazem jus os servidores Laurinda Mussalam Assis, Luiz Antônio Passos Cardoso e Luiz Carlos Pereira, 

sob a forma de VPNI, ajustando-se o valor das parcelas ao que era devido em 1º/11/91, data de eficácia da Lei 

8.168/91, devidamente atualizado, desde então, exclusivamente pelos reajustes gerais concedidos ao 

funcionalismo; 

1.8. Determinar à SEFIP que, de acordo com a Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, 

encaminhe cópia desta deliberação e das informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária nº 

5025536- 76.2010.404.7000, que tramita no Superior Tribunal de Justiça, em grau de Agravo em Recurso 

Especial nº 244355, ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União para adoção das 

providências cabíveis, dando-se ciência deste Acórdão à Consultoria Jurídica do TCU. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios 48812 
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SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas encaminhou ao TCU o Ofício nº 134/2015 – PROGEPE/GPR, de 

28.04.2015 com os seguintes esclarecimentos: 

 Relativamente à servidora Laurinda Mussalam Assis:  

A partir da folha de pagamento de abril/2011 a parcela incorporada de função comissionada (FC-5) foi 

recalculada, de acordo com o entendimento do TCU no Acórdão 3264/2010 – 2ª Câmara, sendo o seu valor 

alterado de R$ 10.151,82 para R$ 4.307,03, tendo em vista a sentença prolatada nos autos da Ação Ordinária 

nº 5011992-21.2010.404.7000/PR.  

A servidora também recebia em seu contracheque outras duas rubricas judiciais nos valores de R$ 125.89 

(Reclamação Trabalhista nº 1989.00.00.000626-X/PR – URP/89) e R$ 5.031,48 (Mandado de Segurança nº 

1997.00.00.156508-8/PR – Reajuste Lei 9.030/95).  

A rubrica relativa ao primeiro judicial foi excluída dos proventos da servidora, a partir da folha de pagamento 

de março/2014. Já a rubrica relativa ao segundo judicial foi excluída dos proventos da servidora, a partir da 

folha de pagamento de abril/2015.  

Disponibilizado ao Controle Interno, através do SISAC, na sistemática definida na Instrução Normativa nº 

55/07, sob o nº de controle 10792600-04-2015-000070-8, o registro de alteração do ato de concessão de 

aposentadoria da servidora livre de irregularidades. 

Relativamente ao servidor Luiz Antonio Passos Cardoso: após ter sido comunicado sobre as determinações 

contidas no Acórdão n.º 3264/2010 – TCU – 2ª Câmara, o servidor intentou a Ação Ordinária nº 5011986-

14.2010.404.7000, cuja sentença afastou as determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União a 

essa Universidade e determinou a manutenção do pagamento da vantagem previdenciária ao servidor. Desta 

forma, esta Universidade vem mantendo o pagamento da vantagem diante da ordem judicial que goza de 

plena força executória, conforme Parecer AGU/PGF/PF-PR/DIMAD nº 007/2015, DE 22.01.2015. 

 Relativamente ao servidor Luiz Carlos Pereira: a partir da folha de pagamento de fevereiro/2011 a parcela 

incorporada de função comissionada (2/5 de FC-7) foi recalculada sendo o seu valor alterado de R$ 2.684,77 

para R$ 1.094,82.  

 Também disponibilizado ao Controle Interno, através do SISAC, na sistemática definida na Instrução 

Normativa nº 55/07, sob o nº de controle 10792600-04-2011-000011-1, o registro de alteração do ato de 

concessão de aposentadoria do servidor livre da irregularidade apontada no Acórdão nº 3264/2010 – TCU – 

2ª Câmara. 

 Processo administrativo 23075.050196/2014-19 arquivado na Unidade de Benefícios. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Foram adotadas todas as medidas determinadas pelo TCU no Acórdão, porém, em virtude da Ação Ordinária 

nº 5011986-14.2010.404.7000, a parcela incorporada de FC vem sendo mantida por essa Universidade no 

valor de R$ 10.151,82 para o servidor Luiz Antonio Passos Cardoso, em cumprimento à ordem judicial retro 

citada que afastou as determinações contidas no Acórdão 3264/2010 – TCU – 2ª Câmara. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há. 
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ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO 
COMUNICAÇÃO 

EXPEDIDA 

19 002.860/2001-0 2467/2015 – 1ª CÂMARA 
9.3.1 DO ACÓRDÃO 

4428/2014 – 1ª C. 
DE 

OF. Nº 5156/2015 – 

TCU/SEFIP. 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de pedido de reexame interposto pelo ex-Reitor 

Carlos Augusto Moreira Júnior contra o Acórdão nº 4.428/2014-TCU-1ª Câmara, que rejeitou suas razões 

de justificativa acerca do descumprimento da determinação do subitem 9.1.1 do Acórdão nº 154/2007-TCU-

1ª Câmara para emissão de novos atos de aposentadoria de Noêmia Idalina Pinheiro de Lima Burgos e 

Samuel Moreira Netto, com suspensão do pagamento da parcela impugnada referente à URP (26,05%). 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões 

expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei nº 8.443/1992, em: 

9.1. Conhecer do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o acórdão 

recorrido; 

9.2. Dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Universidade Federal do Paraná. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios 48812 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Diante da manutenção das determinações contidas no Acórdão 4428/2014 – TCU – 1ª Câmara, esta 

PROGEPE comunicou, através do Oficio 184/2015 – PROGEPE/GPR, de 28.05.2015, o ex-Reitor Carlos 

Augusto Moreira Junior, sobre o contido no Acórdão 2467/2015 – TCU – 1ª Câmara. 

 Conforme deliberado por aquela Corte de Contas nos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão nº 4428/2014 – TCU – 

1ª Câmara, PROGEPE aguardou a comprovação do recolhimento da multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) aos cofres do Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência do Oficio 184/2015 

– PROGEPE/GPR, de 28.05.2015 – AR de 01.06.2015. 

 Caso não comprovado o tempestivo recolhimento, essa Pró-Reitoria promoverá o desconto da multa sobre 

os vencimentos do servidor em atendimento ao determinado no subitem 9.3.1 do Acórdão nº 4428/2014 – 

TCU – 1ª Câmara. 

 Decorrido o prazo de 15 dias concedido ao ex-Reitor e não tendo essa Pró-Reitoria recebido o comprovante 

do recolhimento da multa, foi lançada na folha de pagamento do ex-Reitor Carlos Augusto Moreira Junior, 

a partir de junho/2015, a rubrica de reposição ao erário no valor de R$ 8.000,00, em cumprimento ao 

determinado no subitem 9.3.1 do Acórdão nº 4428/2014 – TCU – 1ª Câmara. O valor está sendo descontado 

no percentual de 10% ao mês sobre os vencimentos do ex-Reitor até a devolução total do montante, nos 

termos do artigo 46 da Lei n.º 8.112/90. 

 Enviado o Ofício nº 218/2015 – PROGEPE/GPR, de 18.06.2015 ao TCU comunicando o atendimento às 

determinações contidas no Acórdão nº 4428/2014 – TCU – 1ª Câmara e no Acórdão nº 2467/2015 – TCU – 

1ª Câmara. 

 Processo administrativo 23075.078127/2015-51 arquivado na Unidade de Benefícios. 

  

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20140827/AC_4428_29_14_1.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%5CAcord%5C20070207%5CTC-002-860-2001-0.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%5CAcord%5C20070207%5CTC-002-860-2001-0.doc
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SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Encaminhados todos os documentos solicitados pela SEFIP/TCU. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há. 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

20 002.868/2010-5 3609/2015 – 1ª C 
9.5 DO AC. 

4776/2014 – 1ª C 
DE OF. Nº 7559/2015 – TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

Acórdão 3609/2015 – TCU – 1ª Câmara: 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das 

razões expostas pelo relator, em: 

9.1. Conhecer dos presentes embargos, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento 

Interno/TCU; 

9.2. Acolher parcialmente os embargos de declaração opostos por Eunice Brisola Inocêncio para esclarecer à 

embargante que a apuração do tempo de contribuição relativo ao trabalho rural necessário para implementar 

o requisito temporal para aposentação no cargo de Auxiliar de Enfermagem da Universidade Federal do 

Paraná deverá ser feito pela entidade de origem, à luz das demais averbações de tempo de 

serviço/contribuição constantes dos assentamentos funcionais; 

9.3. Rejeitar os embargos de declaração opostos por José Ico da Silva; 

9.4. Dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Paraná e aos embargantes. 

Acórdão 4776/2014 – TCU – 1ª Câmara: 

9.5. Determinar à Universidade Federal do Paraná que adote as seguintes medidas no prazo de quinze dias: 

9.5.1. Dê ciência do inteiro teor desta deliberação a Eunice Brisola Inocêncio, José Ico da Silva e Norma Maros 

Breinack; 

9.5.2. Faça juntar aos autos os comprovantes de notificação dos interessados nos quinze dias subsequentes ao 

prazo fixado para a notificação; 

9.5.3. Faça cessar, após as devidas notificações, os pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

9.5.4. Emita novos atos de aposentadoria para os servidores Eunice Brisola Inocêncio, José Ico da Silva e Norma 

Maros Breinack, livres das irregularidades apontadas, e submeta-os à apreciação do Tribunal no prazo de 

trinta dias, a contar da ciência da deliberação que declarou a ilegalidade dos atos originais, nos termos do § 

1º do art. 15 da IN/TCU n. 55/2007. 

9.5.5. Observe, quando da averbação do tempo de atividade insalubre, as orientações contidas na ON 16/2013 da 

Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

9.5.6. Orientar os servidores que optarem por recolher a contribuição previdenciária relativa ao tempo rural sobre 

a necessidade de pagar a contribuição de forma indenizada apenas em relação ao tempo faltante para 

implementar o requisito "tempo de serviço/contribuição" da modalidade de aposentadoria anteriormente 

requerida/concedida. 
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios 48812 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Enviado à servidora Eunice Brisola Inocencio o Ofício nº 253/2015 – PROGEPE/GPR, de 07.07.2015 

comunicando sobre o julgamento pelo TCU dos embargos de declaração opostos contra o Acórdão 

4776/2014 – TCU – 1ª Câmara. 

 Alterada, a partir da folha de pagamento de julho de 2015, a aposentadoria da servidora que passou a ser 

fundamentada nos termos do artigo 40, inciso III, alínea “c”, da CF/88 c/c artigo 186, inciso III, alínea “c”, 

da Lei nº 8.112/90, com proventos proporcionais à razão de 27/30 avos e sem a vantagem do artigo 184, 

inciso II, da Lei nº 1.711/52. 

 O ato de alteração foi disponibilizado ao Controle Interno, através do SISAC, na sistemática definida na 

Instrução Normativa nº 55/07, sob nº de controle 10792600-04-2015-000133-0.  

 Enviado o Ofício nº 267/2015 – PROGEPE/GPR, de 14.07.2015 ao TCU informando sobre o cumprimento 

das determinações contidas no Acórdão nº 4776/2014 – TCU – 1ª Câmara. 

 Processo administrativo 23075.083850/2015-51 anexado ao processo administrativo 23075.040754/2014-38 

e arquivado na Unidade de Benefícios. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Adotadas todas as medidas determinadas pelo TCU no Acórdão nº 4776/2014 – TCU – 1ª Câmara. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há. 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

21 TC 019.120/2015-0 3.347/2012-TCU-PL 9.3 E 9.4 DE OF. 0992/2015-TCU/SECEX-PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PRPPG  25069 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.3 determinar à UFPR que adote as medidas pertinentes para que, caso pactue Minter ou Dinter, a carga horária 

dos docentes contemple adequadamente o tempo necessário à realização de todas as atividades neles 

envolvidas (letivas, orientação e coordenação), considerando que sua execução se desenvolverá em local 

diverso e distante da sede da universidade. 

9.4.1 a cobrança de mensalidade por cursos de pós-graduação stricto sensu é inconstitucional, em afronta ao 

princípio da gratuidade do ensino nas instituições públicas. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRPPG 25069 
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SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Aprovada a Resolução 70/15 – CEPE que altera a Resolução nº 65/09-CEPE que estabelece normas gerais 

únicas para os cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) da Universidade Federal do 

Paraná. (http://ufpr.br/soc/descarregar_arquivo.php?cod=1070). 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 A Resolução nº 65/09-CEPE que estabelece normas gerais únicas para os cursos de pós-graduação stricto 

sensu (mestrado e doutorado) da Universidade Federal do Paraná foi alterada pela Resolução 70/15 – CEPE. 

Esta alteração explicita o demandado pelo TCU ao incluir no Art. 2º. Da Res. 65/09-CEP parágrafos 

específicos como segue: 

 Art. 1º Incluir no art. 2º, os §§§ 6º, 7º e 8º que passarão a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º Os Programas de Pós-Graduação compreendem dois níveis hierarquizados de cursos stricto sensu: 

mestrado e doutorado. 

(...) 

§ 6º Os projetos MINTER ou DINTER devem chegar a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

previamente discutidos e aprovados nos respectivos colegiados dos programas de pós-graduação e também 

com a carta de anuência da instituição receptora. 

§ 7º A carga horária dos docentes previstos nos MINTER e DINTER devem contemplar adequadamente o 

tempo necessário à realização de todas as atividades neles envolvidas (letivas, orientação e coordenação), 

considerando que sua execução se desenvolverá em local diverso e distante da sede da universidade. 

§ 8º É vedada a cobrança na oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu nos termos do artigo 206, inciso 

IV da Constituição Federal de 1988. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Atendido o demandado pelo Acórdão  

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

22 026.727/2012-9 2320/2014-2C 9.2 DE  

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

CONSELHO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COPLAD 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.2. Com fundamento no art. 71, IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, assinar prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que o COPLAD/UFPR adote as providências 

necessárias à anulação do § 4º do art. 26 da Resolução 17/2011 – COPLAD/UFPR, em face de esse 

dispositivo prever a possibilidade de substituir a prestação de contas de fundação de apoio à Ifes por parecer 

final da análise da prestação de contas pelo concedente ou contratante, no caso de ajustes celebrados com 

fundamento no art. 1º da Lei 8.958/94, o que contraria o art. 3º, II, da Lei 8.958/94 e o art. 11 do Decreto 

7.423/2010; 
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 COPLAD  25067 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Aprovada a IN- 01/2014 – PROPLAN como instrumento complementar a Res. 17/11-COPLAd que acata as 

recomendações da CGU. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Aprovada a IN- 01/2014 – PROPLAN com detalhamento dos procedimentos constantes na res. 17/11-

COPLAD 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Maior detalhamento de procedimentos nas avenças firmadas com Fundações de Apoio. 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

23  013.788/2013-2 1110/2014 – TCU - P  9.1 E 9.2 DE 
OFÍCIO 0445/2014-TCU/SECEX-

PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRA 25063 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.1 Recomendar à Universidade Federal do Paraná (UFPR) que: 

9.1.2 Implante formalmente processo de contratação de soluções de TI, adequando o processo definido na IN 

SLTI/MP 4/2010, em consonância com i item 9.2.9.9 do acordão 1233/2012-TCU-Plenário; 

9.2 Determinar à Universidade Federal do Paraná (UFPR) que inclua nos relatórios de gestão dos exercícios 

vindouros informações específicas que permitam o acompanhamento pelos órgãos de controle das ações 

afetas à governança de TI, conforme orientações contidas no item 7 e seus subitens do Anexo Único da 

Portaria-TCU 175/2013. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 O Processo de Contratações de Soluções de TI foi elaborado, discutido e analisado, tendo seu Fluxo de 

Contratações assim como o Processo enviado para o COPLAD que o aprovou em 16.dez.15, cujo Relator 

deixou-o à disposição da comunidade UFPR para uso após providências da Administração Superior. 

 A UFPR apresenta em seus relatórios as informações referentes a esta recomendação. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 O Processo de Contratações de Soluções de TI foi aprovado pelo COPLAD e está à disposição da comunidade 

UFPR para USO, passando a ser então monitorado para avaliações e obtenção de indicadores, de forma a 

verificar sua praticidade. 
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ANÁLISE CRÍTICA: 

 O Processo do Modelo de Contratações foi Elaborado, Analisado e Discutido no período 2014/2015. O 

movimento paredista que se estendeu por quase 04 (quatro) meses comprometendo o andamento dos 

trabalhos. A aprovação do modelo somente ocorreu no final do exercício de 2015. Desta forma a implantação 

foi prejudicada no decorrer do exercício.  

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

24 030.837/2010-3 5238/2015-2C 1.7.1 DE  

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

1.7.1. À Universidade Federal do Paraná para que, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade da 

autoridade administrativa omissa, cadastre no Sistema Sisac novo ato inicial de aposentadoria do interessado 

Luiz Carlos Sobania (000.777.559-87), escoimado da irregularidade tratada nos autos, conforme 

determinado no subitem 9.5 do Acórdão nº. 4.738/2012–TCU–2ª Câmara e na IN-TCU 55/2007. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios  48812 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 O registro relativo à alteração do ato de aposentadoria do servidor Luiz Carlos Sobania foi disponibilizado 

ao Controle Interno, através do SISAC, na sistemática definida na Instrução Normativa nº 55/07. 

 Enviado o Ofício nº 414/2015 – PROGEPE/GPR, de 28.09.2015 à SEFIP/TCU informando o atendimento à 

determinação contida no Acórdão.  

 Processo administrativo 23075.092212/2015-21 arquivado na Unidade de Benefícios. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Atendida a determinação do Acórdão. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há. 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

25 009.818/2001 AC 1534/2009 1C 9.3 DE PREST. CONTAS 2000 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ- REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRA 25063 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.3. Determinar à Universidade Federal do Paraná que: 

9.3.1. Promova anualmente o inventário físico dos bens móveis da instituição, podendo, com esse objetivo, realizar 

os procedimentos de modo descentralizado, com a participação dos diversos setores responsáveis pela guarda dos 

bens, adotando medidas adequadas de controle e fiscalização por parte de seus órgãos internos de controle ou da  
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própria comissão inventariante, ainda que por amostragem, devendo ainda a instituição empregar, na tarefa, sempre 

que possível, métodos informatizados de identificação, leitura e conferência dos bens, ressalvando-se que os setores 

porventura omissos na informação sobre a existência e situação dos bens sob sua guarda deverão ser devidamente 

responsabilizados, cabendo ao responsável principal informar em suas futuras contas anuais, no relatório de gestão, 

as providências disciplinares adotadas para esses casos; 

9.3.2. Proceda, caso já não o faça dessa forma, à designação do representante da administração para cada contrato 

de interesse da Universidade, dando cabal cumprimento ao contido no art. 67 da Lei 8.666/1993; 

9.3.3. Apresente em suas próximas contas, no relatório de gestão, todas as justificativas para a existência do 

número de ordenadores de despesa autorizados na entidade, discriminando todas as despesas que estejam 

autorizados a realizar e as medidas em vigor tendentes a impedir o excesso de fragmentação de compras, com 

possibilidade de extrapolação do limite legal para dispensa de licitação; 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA 25063 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS: 

 9.3.1. Recomendação atendida plenamente pela UFPR. Em 2013 editou a Resolução Coplad nº 28/2013 com 

o Regulamento para a Gestão do Patrimônio da UFPR. Esta resolução encontra-se disponível em: 

 <http://www.ufpr.br/soc/coplad_resolucoes.php?conselho=COPLAD&item_id=21&item=Resoluções 

vigentes>). 

No capítulo 18 do Regulamento do Patrimônio estão previstas as penalidades a serem aplicadas. 

 9.3.2. Recomendação atendida plenamente. Atualmente a Pró-Reitoria de Administração emite portaria 

designando um fiscal operacional, e o respectivo substituto, para cada contrato firmado pela UFPR.  

Aquisições de soluções de TI são realizadas em conformidade com a IN n° 4/SLTI-MPOG, com os diversos 

fiscais definidos naquela norma. Além disso, existe uma unidade específica para fazer a fiscalização 

administrativa (a DAAST/DSG/PRA – Divisão de Avaliação e Acompanhamento de Serviços 

Terceirizados), conforme estabelece o Manual de Fiscalização em uso na UFPR, disponível em: 

 <http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/files/2011/03/Manual-de-Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o_PRA.pdf>). 

 9.3.3. A Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças PROPLAN emite a cada novo execicio fiscal 

Ato Orçamentário relacionando todos os ordenadores de despesa na UFPR. 

A Pró-Reitoria de Administração é realizado o controle de aquisições com dispensa de licitação para toda a 

Universidade (para cada UGR), evitando extrapolar o limite legal para tais aquisições.  

Além disso, a emissão de manuais/orientações de procedimentos para aquisições (por exemplo, o Manual de 

Compras disponível em <http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/files/2015/11/manual2015_site.pdf>), 

treinamentos para os orçamentários das diferentes UGRs e, ainda, a elaboração de vários Registros de Preços 

que contemplam as necessidades das diferentes Unidades Administrativas da UFPR.  

Tais medidas fazem com que as compras sejam quase integralmente realizadas por meio dos Registros de 

Preços realizados. Somente em casos excepcionais as aquisições com dispensa de licitação são autorizadas, 

uma vez que o controle é centralizado no DSG/PRA – Departamento de Serviços Gerais da Pró-Reitoria de 

Administração. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há. 
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ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

26 011.463/2002-7 AC 3366/2009 1C 9.3 E 9.4 DE PREST. CONTAS 2001 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 428 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.3. Determinar à Universidade Federal do Paraná que: 

9.3.1. Estabeleça controles interno e externo mais cuidadosos sobre o setor responsável pelo auxílio pré-escolar, 

com poder dissuasório de possíveis práticas fraudulentas, sob pena de os administradores terem suas contas julgadas 

irregulares e se verem sujeitos às cominações associadas, inclusive a devolução dos valores indevidamente pagos; 

9.3.2. Regularize os registros oficiais de bens imóveis de Universidade, em observância à Portaria Conjunta 

MEFP/SAF nº 1.110/1991, Portaria Interministerial STN/SPU nº 322, de 23/8/2001, art. 167, II, alínea 4, da Lei nº 

6.015/1973 e demais normas aplicáveis, no prazo de 180 dias, sob pena de multa de que trata o § 1º do art. 58 da 

Lei nº 8.443/1992;  

9.3.3. Regularize o registro contábil e o tombamento dos bens adquiridos no âmbito do Programa de Modernização 

das IFES, em observância ao art. 87 do Decreto-Lei nº 200/1967 e item 3 da Instrução Normativa SEDAP nº 205, 

de 8/4/1988, no prazo de 180 dias, sob de que trata o § 1º do art. 58 da Lei nº 8.443/1992; 

9.3.4. Obtenha a homologação, junto à Gerência Regional de Patrimônio da União, em conformidade com a 

Orientação Normativa nº 001/2000 – GEADE/SPU/MP e Decreto nº 99.672/1990, das avaliações dos bens 

imobiliários alugados, no prazo de 180 dias, de modo a compatibilizar os preços praticados com o mercado e 

incrementar a geração de receitas pelo patrimônio próprio; 

9.3.5. assegure a fidedignidade das informações prestadas pelos docentes, para fins de percepção da Gratificação 

de Estímulo à Docência (GED), bem como para manter atualizado o cadastro dos servidores no SIAPE, e, ainda, 

automatizar, se ainda não o fez, no prazo de 180 dias, o cálculo e o pagamento da gratificação, de modo a evitar 

irregularidade e minimizar os lançamentos manuais na folha de pagamento, cumprindo rigorosamente o que 

estatuem a Lei nº 9.678, de 3/7/1998, com suas alterações, o Decreto nº 2.668/1998 e o Manual SIAPE; 

9.3.6. Apure imediatamente, se ainda não o fez, os eventuais pagamentos realizados a maior nos últimos 5 anos, a 

título de GED e Auxílio Pré-Escolar, providenciando o ressarcimento das importâncias aos cofres da UFPR, em 

consonância com o art. 46 da Lei nº 8.112/1990, com suas alterações, e à vista das Súmulas TCU nºs 235 e 249; 

9.3.7. Institua sistemática de análise e controle periódico das rubricas de sua folha de pagamento, cujo cadastro é 

realizado manual e internamente, com o intuito de assegurar a correção e legalidade dos pagamentos efetuados, em 

observância ao art. 37 da Constituição Federa e ao Manual SIAPE; 

9.3.8. Recadastre, no prazo improrrogável de 180 dias, todos os servidores beneficiados com o auxílio-transporte, 

zelando pela consistência e correção das informações, bem como pelo cumprimento das normas aplicáveis, sob 

pena de multa por descumprimento de determinação desta Corte e da instauração de Tomada de Contas Especial 

para apurar o prejuízo causado aos cofres da entidade; 

9.3.9.cumpra integralmente o Manual do SIAFI e promover, em tempo hábil, os registros contábeis dos contratos 

formalizados, sob pena de multa pelo descumprimento de determinação desta Corte; e 

9.3.10. Faça constar no seu relatório de gestão as informações especificadas no art. 14 da IN TCU nº 47, de 27 de 

outubro de 2004: 

9.3.10.1. A execução e a avaliação dos programas de governo por meio do cumprimento das metas fixadas e dos 

indicadores de desempenho utilizados;  

9.3.10.2. Os indicadores de gestão que permitam aferir a eficiência, eficácia e economicidade da ação 

administrativa, levando-se em conta os resultados quantitativos e qualitativos alcançados pela entidade;  

9.3.10.3. Demonstrativo do fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos, 

constando, individualmente, a indicação do custo total, o valor do empréstimo contratado e da contrapartida 

ajustada, os ingressos externos, a contrapartida nacional e as transferências de recursos (amortização, juros, 

comissão de compromisso e outros, de forma individual) ocorridos no ano; e 
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9.3.10.4. Transferências de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria ou outros instrumentos 

congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio ou contribuição, destacando a observância às normas legais e 

regulamentares pertinentes, a correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos previstos. 

9.4. Reiterar à UFPR que proceda ao correto enquadramento dos seus servidores ocupantes de cargos de direção e 

funções gratificadas à jornada de trabalho integral, de acordo com a legislação geral (40 horas semanais), ou de 

acordo com a legislação específica, quando for o caso, pagando-lhes a remuneração compatível, de acordo com a 

tabela da entidade, aprovada por órgão competente, bem como zele pelo cumprimento da jornada de trabalho e pelo 

correto enquadramento, na tabela de remuneração, daqueles servidores que cumprem jornada parcial, a exemplo da 

jornada de 20 horas semanais quando existir no quadro a jornada de 40 horas semanais para o mesmo cargo, 

ressaltando que isso não implicará na mudança do regime de plantão vigente no HC.. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE, PRA, SUINFRA e PROPLAN. 428 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS: 

9.3.1. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas tem estabelecido melhorias na concessão de Auxílio Pré-Escolar, com 

a atualização de formulário de concessão, que incluiu a necessidade para concessão de documentos comprobatórios 

das informações prestadas pelo servidor. Atualmente o SIAPE disponibiliza módulo específico para cadastramento 

de dependentes, que exclui o dependente para fins de auxílio pré-escolar quando o dependente completa a idade 

limite. Por motivo da criação do citado Módulo no SIAPE, foi necessária a realização de recadastramentos de 

dependentes para fins de atualização da concessão do benefício, uma vez que foi necessário cadastrar o CPF dos 

dependentes para qualquer tipo de benefício no ano de 2012. Inclusive no Relatório de Auditoria nº 243910 – 2ª 

Parte consta que o item 9.3.1 do Acórdão 3366/2009 – Primeira Câmara está atendido.  

9.3.2. Todos os registros de imóveis da Universidade foram regularizados em 2014 no SPIUNET com valores de 

avaliação da empresa Aeromapas. Todos os imóveis que vem sendo incorporados a UFPR também estão sendo 

lançados no sistema da SPU. 

9.3.3. Todos os bens adquiridos recebem a etiqueta de tombamento antes de serem entregues ao seu destinatário, 

que somente os recebe após assumir a respectiva carga patrimonial. A Divisão de Patrimônio – DPA/DSG/PRA 

oferece orientações a todos os servidores sobre os procedimentos quanto aos bens da UFPR (disponível em 

<http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/patrimonio/#>). Com base em relatórios mensais são realizados os registros 

contábeis. 

9.3.4. Obtivemos homologação da SPU/PR de alguns imóveis. Vamos entrar em contato com a  SPU para solicitar 

o encaminhamento de homologação dos demais imóveis que ainda não tem. 

9.3.5. A Universidade Federal do Paraná tem buscado aprimorar o controle das informações prestadas pelos 

servidores docentes nos processos para concessão de Gratificação de Estímulo à Docência (GED), o que pode ser 

percebido nos relatórios posteriores de auditoria. Até o ano 2005 quando, então o pagamento foi automatizado, 

anualmente, cada docente elaborava um documento demonstrando sua carga horária nos cursos de graduação em 

que atuava, informando também as demais atividades desenvolvidas no período para concessão do pagamento. Esse 

documento era devidamente ratificado pela chefia de Departamento. O pagamento da GED foi automatizado em 

decorrência do disposto no art.2º da Lei nº 11.087/2005 que alterou a Lei nº 9.678/98 fixando o valor a ser pago 

correspondente a 140 pontos a servidores ativos, respeitadas as classes, titulação, jornada de trabalho e os 

respectivos valores unitários do ponto. A citada Gratificação, criada pela Lei 9.678/98 foi revogada pela Lei nº 

11.784/2008, extinguindo a concessão da mesma. Não há reflexo na remuneração atual dos servidores docentes 

integrantes da carreira de Magistério Federal. Lembramos ainda que no Relatório de Auditoria nº 243910 – 2ª Parte 

consta que o item 9.3.5 do Acórdão 3366/2009 – Primeira Câmara, está atendido.  

9.3.6. O que se pode constatar, é que no exercício de 2002, foram tomadas providências nos casos de pagamento 

indevido ou incorreto a título de Gratificação de Estímulo à Docência e Auxílio Pré Escolar, sendo suspensos ou 

corrigidos, e os valores recebidos indevidamente ressarcidos ao erário. Com relação ao Auxílio Pré Escolar passou 

por pelo menos um recadastramento geral, tendo em vista a criação de Módulo específico no SIAPENET para 

cadastramento de dependentes. Assim sendo ocorre a exclusão automática quando o dependente atinge a idade teto 

para a percepção do benefício. Com relação a apuração do pagamento realizado a título de GED dos últimos 05 

(cinco) anos, apenas o exercício de 2004 poderia ser verificado, se esta verificação já não tivesse ocorrido, em razão 

da automatização de seu pagamento em decorrência de lei conforme informado no item 9.3.5. 
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9.3.7. Com a publicação da Instrução Normativa nº 67/2011-TCU a UFPR iniciou os procedimentos para que 

fossem entregues pelos servidores a Autorização de Acesso à Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da 

Pessoa Física ou então o formulário de Declaração de Bens e Rendas conforme estabelecida na citada Instrução 

Normativa. Esclarecemos que em novembro/2015, foi encaminhada ao Ministério Público da União a informação,  

9.3.8. Foram realizados procedimentos para fins de recadastramento dos servidores que recebem auxílio-

transporte. Foram elaborados e enviados ofícios convocando os servidores para o recadastramento e realizado 

também a elaboração de novo formulário para este fim. O referido recadastramento foi finalizado no 1º bimestre 

do ano de 2011, sendo realizado o corte do auxílio para os servidores que não realizaram o referido 

recadastramento. 

9.3.9. Recomendação vem sendo atendida, todos os contratos são devidamente registrados em tempo hábil. O 

procedimento quanto aos contratos na UFPR encontra-se disponibilizado na página da Divisão de Contratos do 

DSG/PRA (em <http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/contratos/>). 

9.3.10. A UFPR vem atendendo o prescrito pelas IN do TCU para elaboração de seus Relatórios Anuais de Conta. 

Em 2003 o Relatório de Gestão havia observado o contido no Art. 14 da IN nº 47 porém as informações 

encontravam-se fora da ordem prevista na IN. 

9.4. Ao nomear servidor para Cargo de Direção (CD) e Função Gratificada (FG), no texto da Portaria é informado 

ao nomeado da necessidade do cumprimento de jornada integral de trabalho, nos termos do art. 19 da Lei nº 

8.112/90, com redação dada pelo art. 22 da Lei nº 8.270/91, independente da jornada de trabalho a que está 

subordinado.  Ainda, todas as manifestações da administração central são no sentido do cumprimento integral da 

jornada de trabalho. E conforme preceitua o art. 6º do Decreto nº 1.590/95, cabe a chefia imediata o controle de 

frequência, inclusive de servidores detentores de CD e FG. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 9.3.3. As providências melhoraram o controle patrimonial na UFPR. 

 9.3.9. As medidas adotadas aprimoraram o gerenciamento de contratos na UFPR. 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

27 TC 014.017/2003 AC 0528/2011 2C 9.7 DE PREST. CONTAS 2002 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PRA E SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - 

SUINFRA 
25063 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.7. Determinar à UFPR que: 

9.7.1. Baixe ato normativo para disciplinar, se ainda não o fez, a confecção anual de inventário físico de todos os 

bens móveis da instituição; 

9.7.2. Providencie, se ainda não o fez, a elaboração de termos de responsabilidade para todos os bens da 

Universidade; 

9.7.3. Baixe ato normativo, se ainda não o fez, para disciplinar a ocupação de imóveis da Universidade por 

servidores e por não servidores; 

9.7.4. Providencie a imediata regularização do espaço cedido ao Diretório Acadêmico Nilo Cairo dos estudantes 

do Curso de Medicina e à Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba (processo administrativo UFPR 

042859/2006-11); 

9.7.5. Normatize, se ainda não o fez, os procedimentos administrativos para comprovação da exclusividade de 

fornecedores em processos de inexigibilidade de licitação; 
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA e SUINFRA 25063 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS: 

 9.7.1. Recomendação atendida com a emissão da Resolução n° 29/13-COPLAD (disponível em 

<http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/files/2014/01/coplad2813.pdf>). 

 9.7.2. Recomendação atendida. Todos os bens adquiridos são recebidos na central de recebimentos que 

somente encaminha às unidades solicitantes após o tombamento e a emissão do respectivo Termo de 

Responsabilidade. As orientações quanto aos procedimentos estão disponíveis na página da Divisão de 

Patrimônio (em <http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/patrimonio/>). 

 9.7.3. A UFPR vem revogando todos os atos ocupações de uso irregulares. 

 9.7.4. Atualmente o espaço encontra-se totalmente desocupado para que seja realizada reforma. Assim, a 

recomendação foi atendida, pois quando a reforma for concluída será formalizado um Termo de Permissão 

de Uso aos eventuais ocupantes daquele espaço. 

 9.7.5. Os processos de inexigibilidade são avaliados pela Procuradoria de Federal quanto a adequada 

caracterização e instrução. Adicionalmente, a UFPR tem promovido treinamento para os orçamentários das 

UGRs de forma a ocorrer correto enquadramento legal e instrução processual. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há. 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

28 010.428/2004-0 AC 202/2007 2C 9.7 DE PREST. CONTAS 2003 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 428 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.7. Determinar à UFPR a adoção de providências para: 

9.7.1. Diante da omissão na entrega de cópia de Declaração de Bens, promova a imediata instauração do 

processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade (art. 3º da Lei 8.730/93 e art. 9ª da IN/TCU 

nº 5/94); 

9.7.2. Efetue os lançamentos contábeis necessários à regularização das contas transitórias, no decorrer do 

exercício financeiro (art. 60 da Lei nº 4.320/64 e Decreto 4.120/2002. Princípios e convenções contábeis); 

9.7.3. Abstenha-se da realização de despesas sem prévio empenho, salvo disposição contida no art. 60, § 1º, 

da Lei nº 4.320/64; 

9.7.4. Não permita que estagiários operem sistemas operacionais (SIAFI, SIAPE, SPIU), em atenção ao 

disposto na Instrução Normativa nº 03 – STN; 

9.7.5. Abstenha-se do fracionamento de despesas com o fim de adequação ao limite estabelecido no Manual 

do SIAFI, quando da concessão de suprimento de fundos para atender despesas de pequeno vulto (Manuel do 

SIAFI, Quadro II, código 02.11.21); 

9.7.6. Adote as necessárias providências para que a Auditoria Interna seja dotada de estruturação prevista na 

IN/SFC nº 01/2001 e assim possa fortalecer a gestão da Unidade, bem como dar suporte às tomadas de 

decisões, controle e avaliação de desempenho, racionalizando as ações de controle; 

9.7.7. Adote as necessárias providências para a efetiva recuperação das importâncias inscritas na conta 

“diversos responsáveis” (Lei 4.320/64 e Decreto nº 93.872/86); 
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9.7.8. Adote as necessárias providências para a atualização dos termos de responsabilidade e ainda, que todos 

bens estejam sob a responsabilidade de algum servidor (IN/SEDAP nº 205/88); 

9.7.9. Adote as necessárias providências para assegurar a fidedignidade das informações prestadas pelos 

docentes, para fins de percepção da Gratificação de Estímulo à Docência e ainda: apure as importâncias 

indevidamente percebidas e promova a restituição ao erário; automatize o procedimento de conversão da 

pontuação a ser pago (Lei nº 9.678/98); 

9.7.10. Suspenda imediatamente todos pagamentos do adicional de insalubridade, eventualmente deferido a 

servidor que não esteja lotado em repartição arrolada como insalubre, conforme laudo do Serviço de 

Segurança e Saúde Ocupacional da UFPR (art. 68 da Lei nº 8.112/90); 

9.7.11. Promova a atualização dos dados funcionais presentes no SIAPE, de forma a impedir que servidores 

percebam adicional insalubridade sem que estejam lotados em setor/repartição que não defere o direito a tal 

benefício (art. 68 da Lei nº 8.112/90); 

9.7.12. Faça as necessárias gestões para que os cessionários promovam o ressarcimento, atualizado, das 

importâncias pagas com recursos da UFPR/Tesouro, a título de cessão de servidores com a cláusula de ônus 

ao cessionário (art. 93 da Lei nº 8.112/90); 

9.7.13. Adote as providências cabíveis para reprimir e prevenir eventuais acumulações ilegais de cargos por 

seus servidores, devendo instaurar o competente processo administrativo disciplinar assim que for constatada 

a referida transgressão disciplinar (art. 118 da Lei nº 8.112/90 e art. 37, da Constituição Federal); 

9.7.14. Abstenha-se de efetuar pagamento de despesas que não foram devidamente liquidadas à vista do 

necessário documento fiscal comprobatório da operação, ainda que se trate da aquisição de periódicos de 

procedência nacional e/ou do estrangeiro (art. 63 da Lei nº 4.320/64); 

9.7.15. Aprimore o controle relativo aos servidores com jornada noturna, a fim de que sejam evitadas 

distorções no pagamento do correspondente adicional (art. 75 da Lei nº 8.112/90); 

9.7.16. Reformule a Resolução COPLAD para estabelecer critérios para ocupantes voluntários de imóveis 

funcionais e capacite servidores para realização de avaliações de imóveis (Decreto-Lei nº 9.760/46); 

9.7.17. Promova levantamento amplo e completo sobre a situação ocupacional de seus imóveis, identificando 

todas as situações que possam ensejar o cancelamento, a regularização ou a otimização da utilização de seus 

próprios imobiliários (Decreto-Lei nº 9.760/46, Decreto 99.509/90); 

9.7.18. Regularize a situação dos imóveis funcionais ora utilizados, com a formalização de processos 

individuais, identificando os reais ocupantes e justificando a necessidade de manutenção das ocupações. 

Depois de confirmada essa necessidade, proceda-se à lavratura de termos de permissão ou instrumento 

adequado, estabelecendo valores de contrapartida compatíveis, determinados por meio de avaliação dos 

imóveis e descontados em folha de pagamento, cabendo ao órgão identificar a necessidade de uso do imóvel 

no interesse do serviço público quando não se enquadre nos casos de residência obrigatória, que tem como 

fator determinante a necessidade de vigilância e assistência constante (Decreto-Lei nº 9.760/46, Decreto 

99.509/90); 

9.7.19. Evite o fracionamento quando da aquisição de bens ou na contratação de prestação de serviços (Lei 

nº 8.666/93); 

9.7.20. Realize, no mínimo anualmente, o inventário físico, de acordo com as disposições da Lei nº 4.320/64 

e item 8 da IN/SEDAP nº 205/88; 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE, PROPLAN, PRA, AUDIN. 428 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS: 

9.7.1. Com a publicação da Instrução Normativa nº 67/2011-TCU a UFPR iniciou os procedimentos para 

que fossem entregues pelos servidores a Autorização de Acesso à Declaração de Ajuste Anual do Imposto 

de Renda da Pessoa Física ou então o formulário de Declaração de Bens e Rendas conforme estabelecida na 

citada Instrução Normativa. Esclarecemos que em novembro/2015, foi encaminhada ao Ministério Público 

da União a informação, por meio do Ofício nº 550/2015-PROGEPE/GPR, que todos os formulários faltantes 

que foram solicitados, foram entregues. 

9.7.2. Durante todo o exercício é feito pela contabilidade o acompanhamento das contas transitórias que 

apresentam irregularidades ou inconsistências através das transações no SIAFI criadas para esse fim e 

efetuada a conformidade contábil mensal. 
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Em 2003 a UFPR fechou todos os meses sem restrição atendendo sempre a orientação de nossa Setorial 

Contábil do MEC. 

As contas elencadas na página 6 do Relatório 140079/2004 no item 5.2.2.1 são conciliadas mensalmente, 

porém, os vencimentos, a exemplo dos DARFs, ultrapassam o mês de liquidação sempre ficando saldos 

nessas contas, ou seja, essas contas sempre passarão com saldos de um mês para outro. 

9.7.3 – Em 2003 ainda não possuia os mecanismos de uma Central de Compras como atualmente, mas a 

partir das dificultadas encontradas e também das restrições orçamentárias foram sendo aperfeiçoados os 

processos para as licitações, promovendo a melhoria em relação a esse ponto fraco da época em questão.  

9.7.4 – Em atendimento à recomendação contida no Relatório 140079/2004-CGU sobre as contas de 2003, 

nenhum estagiário executa nenhuma função no SIAFI, SIAPE e SPIU. 

9.7.5. A UFPR estabelece orientações especificas, emitidas pelo DCF/PROPLAN, aos portadores de Cartão 

Corporativo de tal forma a evitar o fracionamento de despesas.  

Na PRA é realizado controle de aquisições com dispensa de licitação para toda a Universidade (por cada 

UGR), de forma que não se extrapola o limite legal para aquisições dessa forma.  

A PRA também disponibiliza manuais/orientações de procedimentos para aquisições (por exemplo, o Manual 

de Compras disponível em <http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/files/2015/11/manual2015_site.pdf>), 

treinamentos para os orçamentários das diferentes UGRs e, ainda, a elaboração de vários Registros de Preços 

que contemplam as necessidades das diferentes Unidades Administrativas da UFPR. Tais medidas fazem 

com que as compras sejam quase integralmente realizadas por meio dos Registros de Preços realizados. 

Somente em casos excepcionais as aquisições com dispensa de licitação são autorizadas, uma vez que o 

controle é centralizado no DSG/PRA – Departamento de Serviços Gerais da Pró-Reitoria de Administração. 

9.7.6. Com o intuito de fortalecer a gestão da Auditoria Interna da Universidade Federal do Paraná, 

inicialmente foi aprovada junto aos Conselhos Superiores a Resolução nº 10/15-COPLAD que estabelece o 

regimento e o organograma da Unidade de Auditoria Interna. Foram também encaminhados, pela Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas, servidores para o aumento do quadro técnico daquela Auditoria que conta 

com 09 servidores atualmente lotados, sendo 01 auditor-chefe, 02 auditores, 01 contador, 01 técnico em 

contabilidade e 04 assistentes em administração.  

9.7.7. A UFPR, de forma tempestiva, vem cumprindo a determinação. 

9.7.8. Recomendação atendida. Todos os bens adquiridos são recebidos na central de recebimentos que 

somente encaminha às unidades solicitantes após o tombamento e a emissão do respectivo Termo de 

Responsabilidade. As orientações quanto aos procedimentos estão disponíveis na página da Divisão de 

Patrimônio (em <http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/patrimonio/>). 

9.7.9. Atualmente é possível constatar que a Universidade Federal do Paraná buscou aprimorar o controle 

das informações prestadas pelos servidores docentes nos processos para concessão de Gratificação de 

Estímulo à Docência (GED), o que pode ser percebido nos relatórios posteriores de auditoria. Até o ano 2005 

quando, então o pagamento foi automatizado, anualmente, cada docente elaborava um documento 

demonstrando sua carga horária nos cursos de graduação em que atuava, informando também as demais 

atividades desenvolvidas no período para concessão do pagamento. Esse documento era devidamente 

ratificado pela chefia de Departamento. O pagamento da GED foi automatizado em decorrência do disposto 

no art.2º da Lei nº 11.087/2005 que alterou a Lei nº 9.678/98 fixando o valor a ser pago correspondente a 

140 pontos a servidores ativos, respeitadas as classes, titulação, jornada de trabalho e os respectivos valores 

unitários do ponto. A citada Gratificação, criada pela Lei 9.678/98 foi revogada pela Lei nº 11.784/2008, 

extinguindo a concessão da mesma. Não há reflexo na remuneração atual dos servidores docentes integrantes 

da carreira de Magistério Federal. Lembramos ainda que no Relatório de Auditoria nº 243910 – 2ª Parte 

consta que o item 9.3.5 do Acórdão 3366/2009 – Primeira Câmara, está atendido.  
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9.7.10. O atendimento à recomendação foi focado, principalmente, no sentido de regularizar os adicionais 

ocupacionais dos servidores lotados no Hospital de Clínicas, onde existe a maior ocorrência de concessões 

de adicionais. Uma das providências adotadas foi o lançamento no sistema SIAPE da lotação dos servidores 

do Hospital de Clínicas por local de trabalho. Após tal providência os laudos passaram a ser emitidos 

conforme portaria de localização dos mesmos. Também foi adotada a emissão de Portaria de remoção para 

servidores movimentados internamente no âmbito do referido Hospital a fim de controlar as mudanças de 

ambiente. Caso o servidor receba adicional, quando da remoção para a nova lotação, o mesmo é excluído, 

necessitando de nova solicitação de adicional por parte do servidor, para nova análise de concessão. 

Procedimento semelhante também é adotado para as demais unidades da UFPR.  

9.7.11. A Universidade Federal do Paraná já providenciou o lançamento no sistema SIAPE da lotação dos 

servidores do Hospital de Clínicas por local de trabalho. Após tal providência os laudos passaram a ser 

emitidos conforme portaria de localização dos mesmos. Adotou-se a emissão de Portaria de remoção para 

servidores movimentados internamente no âmbito do referido Hospital a fim de controlar as mudanças de 

ambiente. Caso o servidor receba adicional, quando da remoção para a nova lotação, o mesmo é excluído, 

necessitando de nova solicitação de adicional por parte do servidor, para nova análise de concessão. 

Procedimento semelhante também é adotado para as demais unidades da UFPR.  

9.7.12. Diante de alguns apontamentos e recomendações de auditorias, anteriores a essa data, sobre o 

ressarcimento de órgãos cessionários junto a Universidade Federal do Paraná, ao longo do tempo a Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE aperfeiçoou os controles referentes ao assunto. Atualmente a 

Pró-Reitoria encaminha mensalmente as faturas para os órgãos cessionários para regularização do 

ressarcimento. 

9.7.13. A UFPR possui Comissão de Acúmulo de Cargos, que realiza análise de todos os processos de 

nomeação, contratação e alteração de carga horária dos servidores desta IFES. A citada Comissão realiza 

também as análises dos casos encaminhados para análise, uma vez que a Universidade Federal do Paraná 

não tem acessos as informações de outras Instituições ou empresas privadas. Em atendimento a presente 

Acórdão, foi reformulado também, o formulário de Declaração de Acúmulos de Cargos  

9.7.14 – Os pagamentos de despesas sem os respectivos documentos fiscais de que trata o Relatório 

140079/2004-CGU eram realizados pelos processos da Biblioteca Central e após a recomendação, os 

pagamentos somente são efetuados com a documentação necessária para pagamento.  

9.7.15. A PROGEPE disponibiliza formulário especifico para a solicitação de pagamento de adicional 

noturno onde deve constar a informação dos horários laborados com a devida ciência da chefia imediata do 

servidor, para pagamento. Com relação aos servidores lotados no Hospital de Clínicas o registro ocorre no 

âmbito do próprio Hospital no módulo especifico no Sistema SEGEP, sendo as informações de 

responsabilidade do referido Hospital. 

9.7.16. Recomendação atendida. A Resolução n° 14/03-COPLAD regulamenta a ocupação de espaços físicos 

nos imóveis da Universidade Federal do Paraná, que sejam disponibilizados como residência funcional a 

seus servidores, e dá outras providências (disponível em 

<http://www.ufpr.br/soc/coplad_resolucoes.php?conselho=COPLAD&item_id=21&item=Resoluções 

vigentes>). Com a criação da Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA, conta-se com equipe de 

engenheiros que realizam as avaliações de imóveis. 

9.7.17. Recomendação atendida. A PRA, atuando em conjunto com a SUINFRA, por meio do Plano Diretor, 

já notificou todos os ocupantes de imóveis funcionais para os quais não existe mais interesse da 

Administração na manutenção de servidores ocupando-os, o prazo concedido para desocupação foi o mês de 

Junho/2016. 

9.7.18. Recomendação atendida. Todos os imóveis funcionais contam com Termos de Permissão de Uso 

individuais e já notificou todos os ocupantes de imóveis funcionais para os quais não existe mais interesse 

da Administração na manutenção de servidores ocupando-os, o prazo concedido para desocupação foi o mês 

de Junho vindouro. 
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9.7.19. Recomendação atendida. Na PRA é realizado controle de aquisições com dispensa de licitação para 

toda a Universidade (por cada UGR), de forma que não se extrapola o limite legal para aquisições dessa 

formação também disponibilizados manuais/orientações de procedimentos para aquisições (por exemplo, o 

Manual de Compras disponível em 

<http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/files/2015/11/manual2015_site.pdf>), treinamentos para os 

orçamentários das diferentes UGRs e, ainda, a elaboração de vários Registros de Preços que contemplam as 

necessidades das diferentes Unidades Administrativas da UFPR. Tais medidas fazem com que as compras 

sejam quase integralmente realizadas por meio dos Registros de Preços realizados. Somente em casos 

excepcionais as aquisições com dispensa de licitação são autorizadas, uma vez que o controle é centralizado 

no DSG/PRA – Departamento de Serviços Gerais da Pró-Reitoria de Administração. 

9.7.20. Recomendação atendida. Possível verificar ações adotadas na página do Departamento de Patrimônio 

(em <http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/patrimonio/). 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há. 

Fonte: Audin 
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9.1.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício 

Quadro 74 – Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício 

UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 

Denominação Completa Código SIORG 

Universidade Federal do Paraná 428 

Deliberação do TCU 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

01 013.788/2013-2 1110/2014 – TCU - P  9.1.E 9.2 DE OF. 0445/2014-TCU/SECEX-PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

ASSESSORIA DE GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA - AGT&I / PRA 25063 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.1 recomendar à Universidade Federal do Paraná (UFPR) que: 

9.1.1 Institua formalmente o plano diretor de TI da universidade, que deve ser aprovado pelo dirigente máximo 

da instituição, em atenção ao art. 6º, I, do Decreto-Lei 200/1967, fazendo dele constar, ao menos, os seguintes 

elementos: desdobramento das diretrizes estabelecidas em planos estratégicos, a exemplo do plano estratégico 

institucional e do plano estratégico de TI; vinculação das ações de TI (atividades e projetos)a indicadores e 

metas de negócio; vinculação das ações de TI a indicadores e metas de serviço ao cidadão; vinculação entre as 

ações de TI priorizadas ao orçamento de TI; e quantitativo necessário (ideal) para a força de trabalho em TI;  

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 AGT&I / PRA 25063 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Há na UFPR uma equipe responsável pela laboração do PDTI 2015/2016 constituída mediante Port.2057-

GR/UFPR obedecendo metodologia SISP e observando a IN 04 MPOG, ITIL e COBIT, Leis e normas 

vigentes da UFPR como metodologia de desenvolvimento. Foram também constituídos o Comitê de 

Recursos de TI, o Comitê de Segurança da Informação e o Comitê de Usuários de Recursos de Tecnologia 

da Informação da UFPR 

 A minuta do PDTI encontra-se em fase final de elaboração, deve ser brevemente encaminhada ao COPLAD 

para aprovação final. O Plano de Trabalho ao PDTI, baseado na Res 12/11 COPLAD, encontra-se aprovado 

pelos Comitês de Recursos de TI; de Segurança da Informação; e de Usuários de Recursos de TI. O PDTI 

conta com a definição de Princípios, Diretrizes e Objetivos Estratégicos, restando apenas compilar as 

necessidades e definir as prioridades pela aplicação do método GUT, que preconiza a Gravidade, a Urgência 

e a Tendência de cada elemento à área de TI da UFPR  

ANÁLISE CRÍTICA: 

 A estrutura da UFPR é bastante complexa o que dificulta a capilaridade da discussão do PDTI de forma 

ampla como recomenda a orientações sobre o tema. 

 A descentralização da discussão, com base em propostas elaboradas no âmbito dos diversos Comites, foi 

conduzida pelos Pró-reitores e os 14 Diretores de Setor da UFPR, os quais receberam Ofícios apresentando 

o PDTI; o embasamento legal da sua necessidade; e a metodologia utilizada para sua elaboração, como o que 

preconiza o SISP, a IN 04 do MPOG e outras.  
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ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

02 024.182/2013-3 1660/2014 – 1ª CÂMARA 9.4  DE 
OF. Nº 4695/2014 – TCU/SEFIP E 

OF. 8980/2014 – TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.4. Determinar ainda à Universidade Federal do Paraná que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

9.4.1. Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da 

autoridade administrativa omissa, até eventual emissão de novo ato, escoimado da irregularidade verificada, a ser 

submetido à apreciação do TCU, conforme previsão constante do art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU; 

9.4.2. Retifique o cálculo dos proventos do interessado para a fração de 5/35, observando que o benefício não 

poderá ser inferior ao valor do salário mínimo atualmente em vigor;  

9.4.3. Emita novo ato livre da irregularidade apontada; 

9.4.4. Dê ciência do inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao interessado 

do ato ora impugnado, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso 

não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em 

caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 

9.4.5. Encaminhe a este Tribunal o comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido 

no item anterior; 

9.4.6. Comunique a este Tribunal as medidas adotadas. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios 48812 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Ivan Pedro Hommerding – encaminhado o Ofício nº 369/2014 – TCU/SEFIP, de 15.09.2014 comunicando o 

servidor sobre o contido no Acórdão nº 1660/2014 – TCU – 1ª C e oferendo o prazo de 30 dias para 

manifestação em observância às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da 

ampla defesa.  

 Chamado aberto através do canal Alô SEGEP para verificar a divergência na proporção da aposentadoria do 

servidor, pois o próprio SIAPE gera automaticamente a proporção de 1/3 (um terço). 

 Encaminhados ao TCU, através do Ofício nº 394/2014 – PROGEPE/GPR, de 22.09.2014, esclarecimentos 

sobre a aposentadoria do servidor, os registros extraídos do SIAPE, a cópia do chamado aberto junto ao Alô 

SEGEP e a cópia do Ofício enviado ao servidor, informando que a PROGEPE/UFPR estaria aguardando o 

prazo de 30 (trinta) dias ofertado ao servidor para adotar as medidas administrativas para dar cumprimento 

à determinação contida no Acórdão e, ainda, aguardando a resposta da Secretaria de Gestão Pública do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão relativa ao chamado aberto, tendo em vista que o 

pagamento do servidor está sendo gerado automaticamente pelo SIAPE na proporção de 1/3 (um terço). 

 Obtivemos a resposta da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

de que deveríamos encaminhar a dúvida para o DENOP/MP, conforme Orientação Normativa nº 7 de 

17/10/12.  

 Processo nº 23075.042106/2014-16 encaminhado à Divisão de Estudos da Aplicação de Legislação de 

Pessoal do MEC em 30.09.2014 para esclarecimento da dúvida quanto à aplicação do artigo 191 da Lei nº 

8.112/90 e até o final do exercício de 2015 a UFPR não havia obtido resposta. 

  



262 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Continuação 

 Encaminhado o Ofício nº 239/2015 – PROGEPE/GPR, de 30.06.2015 ao TCU comunicando que essa Pró-

Reitoria aguarda a resposta da consulta efetuada à Divisão de Estudos da Aplicação de Legislação de Pessoal 

do MEC para dar o efetivo cumprimento às determinações contidas no Acórdão. 

 Processo administrativo 23075.037091/2014-74 está na Unidade de Benefícios. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Encaminhados ao TCU, através do Ofício nº 394/2014 – PROGEPE/GPR, de 22.09.2014, esclarecimentos 

sobre a aposentadoria do servidor, os registros extraídos do SIAPE, a cópia do chamado aberto junto ao Alô 

SEGEP e a cópia do Ofício enviado ao servidor, informando que a PROGEPE/UFPR estaria aguardando o 

prazo de 30 (trinta) dias ofertado ao servidor para adotar as medidas administrativas para dar cumprimento 

à determinação contida no Acórdão e, ainda, aguardando a resposta da Secretaria de Gestão Pública do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão relativa ao chamado aberto, tendo em vista que o 

pagamento do servidor está sendo gerado automaticamente pelo SIAPE na proporção de 1/3 (um terço). 

 A adoção das providências depende da resposta do MEC e do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão que indicarão qual o procedimento correto para corrigir a proporção da aposentadoria no SIAPE. 
 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

03 016.588/2015-0 8671/2015 – 2ª CÂMARA 9.5 DE OF. Nº 14321/2015 – TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.5. Determinar à Universidade Federal do Paraná que: 

9.5.1. Em face da exclusão do tempo insalubre impugnado, corrija no Siape a fração dos proventos de Nelci Garrido 

da Silva, de forma a constar 23/30 avos; 

9.5.2. Comunique Nelci Garrido da Silva, cujo ato foi apreciado pela ilegalidade, do teor desta decisão e a alerte 

que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos não a eximirá da devolução dos valores 

percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso não sejam providos; 

9.5.3. No prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que Nelci Garrido da Silva, cujo ato foi considerado ilegal, tomou ciência do julgamento deste 

Tribunal. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios  48812 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Encaminhado o Ofício nº 541/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015 comunicando a servidora Nelci 

Garrido da Silva sobre o contido no Acórdão e oportunizando o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data do 

recebimento do ofício, para manifestação, em observância às garantias constitucionais do devido processo 

legal, do contraditório e ampla defesa. AR de 14.11.2015. 

 O prazo de defesa ofertado à servidora encerra-se em 14.12.2015, desta forma, somente a partir da folha de 

pagamento de janeiro/2016 será possível dar cumprimento integral a todas as determinações do Acórdão. 

 Processo administrativo 23075.096791/2015-81 está na Unidade de Benefícios. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há. 
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ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

04 001.582/2015-1 7474/2015 – 2ª CÂMARA 9.4  DE OF. Nº 13787/2015 – TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.4. Determinar ao órgão de origem que: 

9.4.1. No prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, suspenda os pagamentos decorrentes do 

ato considerado ilegal, sob pena de solidariedade da autoridade administrativa omissa; 

9.4.2. Comprove perante este Tribunal, em 30 (trinta) dias a contar da ciência desta decisão, a notificação do ex-

servidor Antônio Perin, com o alerta de que eventual interposição de recurso junto ao TCU não acarretará, em caso 

de não provimento do apelo, dispensa de restituição de quantias indevidamente percebidas após a notificação;  

9.4.3. Avalie o eventual preenchimento pelo interessado dos requisitos para aposentadoria, excluída a contagem de 

tempo especial no exercício de atividade insalubre após o advento da Lei 8.112/1990, e, em caso afirmativo, com 

a anuência do servidor, emita novo ato para submetê-lo à apreciação deste Tribunal ou, em caso negativo, promova 

o retorno do servidor à ativa; 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios  48812 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Conforme determinado no subitem 9.4.3 do Acórdão, a PROGEPE/UFPR está aguardando a emissão do PPP, 

pelo Serviço de Saúde Ocupacional, para avaliar a possibilidade do servidor se manter aposentado pelo artigo 

57 da Lei nº 8.213/91 e então, oferecer ao servidor essa opção. 

 Após o recebimento do PPP, será enviado ofício ao servidor para comunicá-lo sobre o contido no Acórdão e 

sobre as opções aplicáveis à sua situação funcional: permanecer aposentado de acordo com outro fundamento 

legal ou retornar à atividade. 

 Processo administrativo 23075.096903/2015-02 está na Unidade de Benefícios. 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 A PROGEPE/UFPR está aguardando a emissão do PPP, pelo Serviço de Saúde Ocupacional, para avaliar a 

possibilidade do servidor se manter aposentado pelo artigo 57 da Lei nº 8.213/91 e então, oferecer ao servidor 

essa opção. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há 
 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

05 015.949/2010-9 5599/2015-1C 1.7.2 RE 
OF. Nº 16642/2015 – TCU/SEFIP E OF. 

Nº 17927/2015 – TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 
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DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

1.7.2. Esclarecer à Universidade Federal do Paraná que, uma vez desconstituída a decisão judicial que assegura, 

presentemente, a manutenção da URP (índice de 26,05%) na remuneração da Sra. Linda Abou Rejeili de Marchi, 

deverá ser promovida a restituição dos valores que lhe foram pagos a esse título desde sua notificação do Acórdão 

8.053/2010-TCU-1ª Câmara, ocorrida em janeiro/2011. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios  48812 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 No final do exercício de 2015, a PROGEPE aguardava análise da Procuradoria Federal, quanto a força 

executória da Ação Civil Pública nº 5019522-37.2014.404.7000 e objeto do processo administrativo nº 

23075.106138/2015-38, antes de adotar as medidas para cumprir a determinação do Acórdão nº 5599/2015 

– 1ª Câmara.  

 Processo administrativo 23075.096903/2015-02 está na Unidade de Benefícios. 

 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há. 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

06 034.062/2011-4 1176/2015 – PLENÁRIO 9.4  DE MSG SIAPE Nº 556314/MPOG 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.4. Determinar a todos os órgãos, autarquias e fundações autárquicas da administração pública federal que, nos 

casos em que os proventos de aposentadoria não estejam sendo pagos de acordo com as regras indicadas nos itens 

deste Acórdão, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência desta deliberação, adotem as 

providências cabíveis para a efetiva regularização desses pagamentos, com  a observância, se necessário, do 

contraditório e da ampla defesa, informando o TCU sobre o resultado dessas providências em item específico do 

correspondente relatório de gestão nas respectivas tomadas ou prestações de contas anuais, observadas as seguintes 

regras: 

9.4.1. Aplicar o disposto no presente item para as aposentadorias ainda não encaminhadas ao TCU, desde que sua 

concessão tenha ocorrido em prazo inferior a cinco anos; 

9.4.2. No caso de a aposentadoria ainda não ter sido enviada ao TCU, concedida a mais de cinco anos, enviar o ato 

de aposentadoria original e respectivo ato de alteração, com expressa menção ao presente acórdão; 

9.4.3. No caso de a aposentadoria já tiver sido encaminhada ao TCU, ainda não apreciada e tendo ela prazo inferior 

a cinco anos contados de sua concessão, solicitar o retorno do respectivo ato ao órgão concedente, ajustar o 

pagamento e proceder à alteração devida no ato com posterior reenvio a este Tribunal, via controle interno; 

9.4.4. No caso de a aposentadoria já tiver sido encaminhada ao TCU, ainda não apreciada e tendo ela prazo superior 

a cinco anos contados de sua concessão, encaminhar ato de alteração com a especificação completa da alteração 

realizada, fazendo expressa menção ao presente acórdão; 

9.4.5. No caso de a aposentadoria já tiver sido registrada pelo TCU nos últimos cinco anos, enviar expediente a esta 

Corte dando conta da necessidade de revisão dos pagamentos, para fins de o TCU adotar as providências internas 

cabíveis. 
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios  48812 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Efetuado o levantamento dos servidores que serão afetados com a aplicação das orientações contidas no 

Acórdão. 

 Encaminhados os Ofícios comunicando os servidores abaixo sobre o contido no Acórdão e oportunizando o 

prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data do recebimento do ofício, para manifestação, em observância às 

garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa. 

Alvacir Alfredo Nicz – Ofício nº 520/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 14.11.2015. 

Anselmo Chaves Neto – Ofício nº 521/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 16.11.2015. 

Aurelio Sartorelli – Ofício nº 522/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 17.11.2015. 

Daniel Alves Ribeiro – Ofício nº 523/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 17.11.2015. 

Geraldo Oliveira Lima – Ofício nº 524/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 14.11.2015.  

Ivone Nardino – Ofício nº 525/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 26.11.2015. 

José Carlos Miceli – Ofício nº 526/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 14.11.2015.  

José Ribeiro Dantas Filho – Ofício nº 527/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 18.11.2015. 

Leilah Santiago Bufrem – Ofício nº 528/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 16.11.2015. 

Margarete Aparecida Fleiter – Ofício nº 529/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 04.12.2015. 

Maria Isaura Paquet de Lacerda – Ofício nº 530/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR ainda não 

retornou. 

Marli Aico Ataka Uchida – Ofício nº 531/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 14.11.2015. 

Matildes Martins da Silva – Ofício nº 532/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 14.11.2015. 

Naira Alves de Oliveira – Ofício nº 533/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 14.11.2015. 

Natalia Ribeiro – Ofício nº 534/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 18.11.2015. 

Niromar Alves de Rezende – Ofício nº 535/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 14.11.2015. 

Sergio Brenner – Ofício nº 536/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 14.11.2015. 

Shirley Toassa Gomes – Ofício nº 537/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 14.11.2015. 

Ulf Gregor Baranow – Ofício nº 538/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 14.11.2015. 

Valmiqui Costa Lima – Ofício nº 539/2015 – PROGEPE/GPR, de 09.11.2015. AR de 14.11.2015. 

 Ao final do exercicio de 2015, o prazo de defesa ofertado aos servidores ainda não havia encerrado, desta 

forma, somente a partir da folha de pagamento de janeiro/2016 será possível dar cumprimento integral a 

todas as determinações do Acórdão. 

 Conforme determina o subitem 9.4.5 do Acórdão, encaminhado o Ofício nº 540/2015 – PROGEPE/GPR, de 

09.11.2015 ao TCU para a adoção das providências cabíveis em relação aos atos de aposentadoria que já 

possuem a chancela de legalidade já foram registrados pelo Tribunal. São os atos de: Antonio Della Verde 

Mendonça, Dineu Hundznski, Edson Ribas Malachini, Elisa Campanhole Mansano, Heinz Dieter Oskar 

August Fill, Nair de Souza Machado, Rosilei Pedrette, Rozalina de Moraes, Selma Cruz de Lima e Silvana 

Theresa de Freitas. 

Processo administrativo 23075.095742/2015-21 está na Unidade de Benefícios. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há. 
 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

07 032.519/2014-1 2983/2015-PLENARIO 9.2.3 DE OF. 0740/2015 – TCU/SECEX 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – HOSPITAL DE CLINICAS 25067 / 13022 
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DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.2.3. Às Universidades constantes do quadro abaixo e ao Ministério da Saúde que, no prazo de 90 (noventa) dias, 

formalizem a cessão, caso ainda não o tenham feito, de todos os servidores que atuam no âmbito dos HUF 

filiados à Ebserh, conforme indicado no art. 7º da Lei 12.550/2011 (item 39 do voto): 

IFES Hospital 

(...) (...) 

Universidade Federal do Paraná Hospital de Clínicas da UFPR 

(...) (...) 
 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 HC - Diretoria Administrativa 48941 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 A comunicação do Acórdão, através do Of. 0740/2015 – TCU/SECEX emitido em 14/12/015, foi recebida 

na UFPR em 04/01/2016, portanto, ao final do exercício de 2015 ainda não estava correndo o prazo 

estabelecido para cumprimento da determinação 9.2.3. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Processos de Cessão já efetivados ou em tramitação ao final do exercício de 2015: 

NOME CARGO LOTAÇÃO INICIO 
ÓRGÃO 

CESSIONÁRIO 
SITUAÇÃO 

Gisele Pesquero 

Fernandes 
Docente SD/DPM 04/10/12 EBSERH/DF Em vigência 

Gisele Pesquero 

Fernandes 
Farmacêutico HC 04/10/12 EBSERH/DF Em vigência 

Flávio Daniel Saavedra 

Tomasich 
Docente SD/DCIR 19/01/15 EBSERH Em vigência 

Eduardo Murilo Novak Docente SD/DMFP 23/03/15 EBSERH Em vigência 

Adonis Nasr Médico HC 23/03/15 EBSERH Em vigência 

Marcos Takimura Docente SD/DTG 23/03/15 EBSERH 12/04/16 

Monica Evelise Silveira Farmacêutico HC/DIR 16/04/15 EBSERH Em vigência 

Marcos Christiano 

Lange 
Médico HC 16/04/15 EBSERH Em vigência 

Luiz Fernando de 

Oliveira Ribas 
Docente SD/DCM 16/04/15 EBSERH Encerrada 

Edison Matos Novak Docente SD/DCM 24/04/15 EBSERH Em vigência 

Jaqueline Cavalari 

Sales 
Economista HC 24/04/15 EBSERH Em vigência 

Marilene Loewen Wall Docente SD/DENF 26/05/15 EBSERH Em vigência 

Adriano do Rosário 

Ribeiro 
Administrador PROGEPE/GPR 05/06/15 EBSERH 

Portaria 

088746/2015-

53 
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NOME CARGO LOTAÇÃO INICIO 
ÓRGÃO 

CESSIONÁRIO 
SITUAÇÃO 

Vinicius Oliveira Costa TAE HC  EBSERH  

Catia Buture Sampaio Assistente Social HC 04/09/15 EBSERH Em vigência 

Adriano Massuda Docente SD/DSC 27/11/15 EBSERH Em vigência 

Jairo de Souza Santos Tec. Laboratorio HC  EBSERH Em vigência 

Vivian do Rocio Walach Enfermeiro HC  EBSERH Em vigência 

Tereza Cristina Caron 

Krause 
Enfermeiro HC  EBSERH Em vigência 

Denise Jorge Munhoz da 

Rocha 
Enfermeiro HC  EBSERH Em vigência 

Miguel Ibraim Abboud 

Hanna Sobrinho 
Docente 

DEP. 

CL.MÉD/SD 
05/02/16 EBSERH Em vigência 

Vania Mari Salvi 

Andrzejeviski 
Farmacêutico HC  EBSERH Em vigência 

Adriana Cristina Elias 

Souza Pimpão 
Farmacêutico HC  EBSERH Em vigência 

Regina Aparecida 

Kluppel de Almeida 
Enfermeiro HC  EBSERH Em vigência 

Rita Munhoz Serraglio 
Assistente em 

Administração 
HC  EBSERH Em vigência 

Marcelo Marcondes 

Stegani 
Médico HC  EBSERH Em vigência 

Patricia Rodrigues do 

Couto 
Tec. Laboratório HC  EBSERH Em vigência 

Ana Cristine Russo 

Ramos 
Administrador HC  EBSERH Em vigência 

Marcia Regina 

Antoniacomi 

Assistente em 

Administração 
HC  EBSERH Em vigência 

Renata Cristiane dos 

Reis 
Farmacêutico HC  EBSERH Em vigência 

Inajara Rotta Farmacêutico HC  EBSERH Em vigência 

Marisol Dominguez 

Muro 
Farmacêutico HC  EBSERH Em vigência 

Luciana Grittem Enfermeiro HC  EBSERH Em vigência 

Maria Helena de Souza Nutricionista HC  EBSERH Em vigência 

Marcelo Marcondes 

Stegani 
Docente SD/DCIR  EBSERH Em vigência 

 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

08 022.596/2013-5 2665/2015-PLENARIO 9.9 RE  

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRTURA - SUINFRA 206359 
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DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.9. Dar ciência à Universidade Federal do Paraná e ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 7º da 

Resolução TCU 265/2014, de que iniciar novas obras sem que sejam garantidos recursos orçamentários para a 

conclusão das já iniciadas e que se encontram paralisadas na UFPR, a exemplo do Bloco da Educação Física e do 

Bloco da Química, representa afronta ao que dispõe os artigos 15 e 16 da Lei Complementar 101/2000. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 SUINFRA  206359 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 A UFPR vem, desde 2009, buscando recursos complementares visando a conclusão de obras iniciadas no 

REUNI, ação 8282, sem a adequada previsão orçamentaria. Considerando que as alocações do orçamento 

devem observar ações programáticas especificas, no exercício 2015, o contingenciamento de 50% nos 

recursos em capital e não liberação da emenda de bancada, objetivando a ação de expansão das 

Universidades, impediu o cumprimento no que diz respeito as obras citadas no presente Acordão.  

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Os impactos das medidas econômicas, contingenciando recursos orçamentários das Universidades Federais, 

dificultam o cumprimento da presente determinação. 

 E ainda, a necessidade de cumprimento do objeto de ações programáticas na LOA ou de descentralizações 

de crédito. 

 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

09 032.845/2013-8 7794/2015-2C 9.3 DE 
OF. Nº 19860/2015 – TCU/SEFIP, 

DE 14.12.2015 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.3. Determinar à Universidade Federal do Paraná que: 

9.3.1. No prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena 

de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

9.3.2. No prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, esclarecendo-lhe 

que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura 

impetrado; 

9.3.3. No prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante 

sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior; 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios  48812 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Ainda não houve tempo hábil para a adoção de todas as providências determinadas no Acórdão no exercício 

2015 tendo em vista que o processo administrativo 23075.110654/2015-67 foi recebido nesta Unidade de 

Benefícios em 07/01/2016. 
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ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há. 
 

 

 

ORDEM PROCESSO ACÓRDÃO ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

10 022.074/2015-5 10652/2015-2C 9.3 RE 
OF. Nº 18787/2015 – TCU/SEFIP, 

DE 25.11.2015 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.3. Esclarecer à Universidade Federal do Paraná que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar 

mediante emissão de novos atos, em que sejam suprimidas as irregularidades verificadas, e sua remessa a esta 

Corte, para nova apreciação; 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PROGEPE - Divisão de Benefícios  48812 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Ainda não houve tempo hábil para a adoção de todas as providências determinadas no Acórdão tendo em 

vista que o processo administrativo 23075.109041/2015-87 foi recebido nesta Unidade de Benefícios em 

17/12/2015. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Não há. 

Fonte: Audin 
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9.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

9.2.1  Recomendações do Órgão de Controle Interno atendidas no exercício 

Quadro 75 – Relatório de cumprimento das recomendações da CGU 

UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 

DENOMINAÇÃO COMPLETA CÓDIGO SIORG 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 428 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

01 OS 201108981 2.1.2 – REC. 61073 OFÍCIO 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se ao gestor que promova o mapeamento por setores do Hospital de Clínicas da UFPR de modo a 

possibilitar a emissão das portarias individuais de lotação/localização de seus servidores, assim como favorecer 

adequação nos controles internos. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Departamento de Administração de Pessoal 37527 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Com a criação dos códigos UORG, o Hospital de Clínicas passou a fazer a lotação de seus novos servidores 

observando tais códigos e gradativamente efetua a retificação da lotação dos servidores nomeados antes da 

implementação de tais códigos. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida, conforme informação constante do Ofício nº 12464/2015/CGU-PR. 

 A presente recomendação é de atendimento contínuo considerando as movimentações internas, novas 

lotações, criação de novas unidades no âmbito do Hospital de Clínicas. 

 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

02 OS 201203111 3.1.1 - REC. 71253 OFÍCIO 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Arquivamento indevido de Processo Administrativo Disciplinar pela PROGEPE com ausência de apuração de 

responsabilidades referente ao pagamento de Multa por atraso na entrega da Declaração de Imposto de Renda 

Retido na Fonte - DIRF 2006, ano calendário 2005. 
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Gerência de Procedimentos Disciplinares  48747 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Em atendimento a recomendação da CGU foi realizada a reabertura de Processo Administrativo Disciplinar, 

sob n. 045985/2007-17, e a Comissão designada indicou a responsabilização ao servidor com matrícula 

SIAPE 0341950.  Após a decisão da Comissão no processo 045985/2007-17, foi instalada nova Comissão 

Processante objeto do processo nº 012713/2014-51, que indicou a penalidade de advertência ao servidor 

citado. Consubstanciado em prescrição, a pena deixou de ser aplicada, mas o fato passou a constar na ficha 

funcional do servidor.  

 Considerando a reabertura do processo 045985/2007-17 e a apuração de responsabilidade dos fatos, entende-

se estar plenamente atendida a Recomendação da CGU. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Visando o aprimoramento da realização dos trabalhos a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas está capacitando 

seu quadro de pessoal, além de buscar a reestruturação da área de correição. 

 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

03 OS 201203111 3.2.1 - REC. 71659 OFÍCIO 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que a UFPR promova o levantamento do valor e efetue a cobrança da despesa realizada com 

afastamento/aperfeiçoamento do servidor, observando o disposto no item V, da cláusula 6ª do Termo de 

Compromisso e Responsabilidade para Afastamento (assinado pelo servidor e constante no processo n° 

23075.100258/2009-83): "na hipótese de abandono de cargo terei que fazer a indenização em dobro", bem como 

em relação aos pagamentos indevidos promovidos nos meses de setembro a novembro de 2010. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Departamento de Administração de Pessoal 37527 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 A demissão do servidor já foi cadastrada no SIAPE, sendo que o mesmo já efetuou o recolhimento dos valores 

devidos. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Existe dificuldade efetivar o ressarcimento de servidor que abandona ou deixa de integrar o quadro da 

instituição por questões até mesmo de localização para realizar a comunicação oficial de débito, 

procedimento este necessário para inscrição em dívida ativa da União. 
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ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

04 OS 201305988 5.3.1 – REC. 10342 OFÍCIO 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Em relação aos servidores inativos, tendo como base os 429 servidores relacionados na Planilha - Inconsistência 

Enquadramento Inativo Fev2013, a UFPR deverá promover o reenquadramento no nível de padrão de vencimento, 

em posição compatível com o tempo efetivo de serviço público federal. Deve-se abster de utilizar critérios 

definidos pelo Conselho Universitário da época, quais sejam: correlação com classe/padrão da carreira anterior; e 

uso de tempo de serviço não federal, uma vez que o COUN não possui competência para introduzir entendimentos 

distintos do que a Lei prevê. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Secretaria dos Órgãos Colegiados – Conselho Universitário 25059 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Em 08/10/2013 foi emitido ofício nº 587/2013-PROGEPE/UFPR, processo 043091/2013-22, à Procuradoria 

Federal na UFPR – PF/UFPR, visando obter orientações sobre as recomendações referentes Achados de 

Auditoria 201305988.  

 Seguindo as orientações da PF/UFPR o processo 043091/2013-22 foi encaminhado ao Conselho 

Universitário da UFPR que veio a manifestar-se pela “invalidação da Resolução nº 26/06-COUN”, e também 

pela não restituição de valores pagos indevidamente pela Administração Pública e recebidos de boa-fé pelos 

servidores públicos e pensionistas. Foi então emitida a Resolução nº 20-A/14-COUN, que invalida a 

Resolução nº 26/06-COUN. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Tendo em vista os procedimentos acima descritos a recomendação foi atendida pelo Conselho Universitário 

ao invalidar a resolução 26/06-COUN, entretanto em que pese tal revogação, providências administrativas 

no sentido de revisão de concessões do enquadramento, encontram-se prejudicadas em razão da prescrição 

prevista no Art. 54 da Lei 9784/99. 

 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

05 OS 201305988 5.3.3 – REC. 59560 OFÍCIO 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Em relação aos servidores ativos, revisar as situações. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Departamento de Administração de Pessoal 37527 
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SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 A respeito dos servidores ativos apontados na relação, foi elaborada informação explicitando a situação 

cadastral de cada um, comprovando a regularidade da concessão da progressão por avaliação. Com relação a 

servidora de matrícula 1578767, informamos que recebemos a pasta funcional da servidora, com informação 

sobre progressões por mérito e por capacitação. Verifica-se que a servidora ingressou em 31/07/2007, no Cargo 

de Enfermeiro, Nível de Classificação E, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01. Na data de 

01/02/2009, foi concedida progressão por mérito (Nível E, Nível I, Padrão 2). Na data de 12/08/2009 foi 

concedida progressão por capacitação, passando a servidora a perceber o nível de Capacitação II (Nível E, 

Nível II, Padrão 2). Na data de 01/08/2010 foi concedida nova progressão por mérito e a servidora passou para 

o Padrão de Vencimento 3 (Nível E, Nível II, Padrão 3). Em 01/02/2012 a servidora obteve progressão por 

mérito passando para o Padrão de Vencimento 4 (Nível E, Nível II, Padrão 4).  Foi redistribuída para esta 

UFPR nos termos da Portaria MEC nº 930, DOU de 21/06/2012, no Nível E, Nível de Capacitação 2 e Padrão 

de Vencimento 4. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 A pasta com os documentos funcionais da servidora foi recebida no Departamento de Administração de Pessoal 

para conferência das informações, estando a situação da servidora regular. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

06 OS 201305988 5.4.1 – REC. 10345 OFÍCIO 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

O DAP/PROGEPE deve revisar as pastas funcionais dos 718 servidores elencados na planilha já encaminhada, no 

sentido de avaliar a regularidade da concessão do adicional do tempo de serviço. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Departamento de Administração de Pessoal 37527 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Por sugestão da CGU a avaliação da regularidade da concessão do adicional do tempo de serviço foi iniciada 

através de espectro amostragem e realizada mediante consulta a pasta funcional dos servidores. D 

 esta verificação amostral foram obtidas as seguintes informações: Servidor matrícula 1258453 – ingressou 

no serviço público em 05/09/75 (INAMPS), na UFPR em 05/01/98; servidor matrícula 6344178, ingressou 

no serviço público em 14/05/1986; servidor matrícula 6342981 ingressou no serviço público em 01/09/1983, 

redistribuída para UFPR em 18/11/1992; servidor matrícula 0341676 ingressou no serviço público em 

01/11/77; servidor matrícula 393500 ingressou no serviço público em 17/08/81; servidor matrícula 6569072 

ingressou no serviço público em 04/06/76, redistribuída para UFPR em 01/01/1995; servidor matrícula 

341698, ingressou no serviço público em 25/06/76; servidor matrícula 340785 ingressou no serviço público 

em 21/07/76. Confrontando as informações obtidas no levantamento amostral e o valor paga a título de 

adicional por tempo serviço verifica-se a correção dos atos administrativos. Com relação aos demais 

servidores, continuamos efetuando o levantamento das situações funcionais. Situação atendida, conforme 

Ofício nº 12464/2015/CGU-PR/CGU/PR, de 28/05/2015. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Foi realizada a verificação individual dos servidores listados pela Controladoria Geral da União, além de 

verificação de outros servidores por amostragem.  
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ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

07 OS 201305988 5.5.3 – REC. 59563 OFÍCIO 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Encaminhar à Secretaria de Gestão Pública/MPOG os problemas técnicos do SIAPE visando sanar as pendências 

relatadas, em relação aos servidores de matrículas n°s 1213248, 0901730, 6343065 e 6343942, bem como aos 

procedimentos de cálculo manual decorre de constatada incorreções nos registros financeiros da base do 

SIAPE/SIAPECAD. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Departamento de Administração de Pessoal 37527 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Com relação aos servidores de matrículas nºs 9017305 e 3430650 as pendências relatadas já foram 

corrigidas. Com relação a matrícula 1213248, informamos que a servidora ingressou em 22/11/96 e teve o 

cálculo de anuênio atualizado de acordo com o disposto no Ofício Circular nº 36-SRH/MP de 29/06/01, que 

permitiu a contagem para fins de anuênio os interstícios completados no período de 05/07/96 a 08/03/99. 

Dessa forma a servidora faz jus ao pagamento de 2% do Adicional por Tempo de Serviço.  

 Com relação a matrícula 343942 constatamos a averbação de tempo de serviço prestado junto ao Instituto 

Nacional de Pesquisa da Amazônia no total de 2040 dias e, ainda, junto a Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro no total de 746 dias. Já foram tomadas as providências no sentido de incluir no SIAPECAD 

os períodos mencionados. 

  

ANÁLISE CRÍTICA:  

 As instituições federais de ensino encontram dificuldade junto a Secretaria de Gestão Pública do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, para sanar problemas técnicos e operacionais referentes ao sistema 

SIAPE/SIAPECAD. A forma de comunicação estabelecida por meio do “Alô SEGEPE” não tem se 

mostrado eficiente para resolução de tais problemas. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

08 OS 201305988 5.6.2 – REC. 59674 OFÍCIO 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Universidade Federal do Paraná  428 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Rever o dispositivo §4º, do art. 2º, da Resolução n° 34/12 – CEPE por contrariar as Leis n° 8.112/90 e n°9.394/96e 

os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, quando permite que servidores públicos 

federais atuem em entidades privadas sem vínculo com a Administração pública em detrimento das atribuições do 

cargo que ocupam. 
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Secretaria dos Órgãos Colegiados – Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão 
25059 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Foi emitida a Resolução nº 28/14-CEPE, que alterou a Resolução nº 34/12-CEPE excluindo o texto que 

contrariava a legislação. Estando, portanto, atendida esta recomendação. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

09 OS 201306500 6.1.1 – REC. 84454 OFÍCIO 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Universidade Federal do Paraná 428 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Paraná reveja o dispositivo §4° do art. 2º, 

da Resolução no 34/12 – CEPE por contrariar as Leis n° 8.112/90 e n° 9.394/96 e os princípios constitucionais da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, quando permite que servidores públicos federais atuem em entidades privadas 

sem vínculo com a Administração pública em detrimento das atribuições do cargo que ocupam. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Secretaria dos Órgãos Colegiados – Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão  
25059 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Foi emitida a Resolução nº 28/14-CEPE, que alterou a Resolução nº 34/12-CEPE excluindo o texto que 

contrariava a legislação. Estando, portanto, atendida esta recomendação. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

10 NA. 201501023 – CONSTATAÇÃO 1 RECOMENDAÇÃO 1 NA 201501023/004 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Em face do disposto no parágrafo 6°, art. 96-A, da Lei nº 8.112/90, que determina o ressarcimento ao erário caso o 

servidor não obtenha o título ou grau que justificou o seu afastamento. Recomenda-se que a servidora seja incitada a 

apresentar documentos que comprovem a sua titulação. 
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  25067 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Foi encaminhado à docente E.E.G., por meio do Oficio nº 695/2015-DAP/DlR, solicitação de apresentação 

de documento comprobatório da conclusão do seu doutorado. Considerando que a citada docente não 

apresentou o documento solicitado no prazo estipulado, foram tomados os procedimentos para desconto em 

folha dos valores do ressarcimento dos valores recebidos. 

 O ressarcimento dos valores vem sendo realizado desde o mês de outubro/2015, nos termos do Art. 46 da 

Lei n° 8.112/90. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

11 OS: 201103018 – CONSTATAÇÃO: 11 31207 NA N° 201108940/002. 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se a definição, homologação e implantação de uma metodologia de desenvolvimento de software na 

unidade, a qual deve ser seguida nos desenvolvimentos internos e cobrada dos fornecedores/desenvolvedores 

externos. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Centro de Computação Eletrônica – CCE/PRA 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Com base na Portaria do Reitor 2147 de 11/06/2012, a Direção do CCE emitiu a Ordem de Serviço 02/2012, 

em 09/12/2012, constituindo equipe para descrever o Processo de Desenvolvimento de Software da UFPR 

(PDS-CCE/UFPR). 

 Em 01/03/2013, a minuta do PDS-CCE/UFPR foi para apreciação da Assessoria de Governança de TI e 

aprovação do Pró-Reitor de Administração. 

 Após a devida aprovação, o CCE publicou o PDS-CCE/UFPR, o qual pode ser acessado através dos seguintes 

links: 

 Descritivo Completo do Processo: http://www.cce.ufpr.br/pds-ufpr/ 

 Descritivo Textual do Processo: http://www.cce.ufpr.br/pds-ufpr/PDS-UFPR-Descritivo.pdf 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida, conforme Relatório de Auditoria n° 201501023, de 22/06/2015. 
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ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

12 OS 201203111/CGU -  CONSTATAÇÃO 38 RECOMENDAÇÃO 71239 OS 201203111 –CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Promover à incorporação dos bens adquiridos através desse Pregão ao Patrimônio da UFPR, incluindo seus valores 

nas respectivas contas do Ativo Imobilizado, bem como, registrando seus dados nos sistemas de controle de bens 

móveis da IFES. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Os bens adquiridos através do Pregão nº 255/2011 foram devidamente incorporados no patrimônio da UFPR. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

13 OS 201203111/CGU – CONSTATAÇÃO 39 RECOMENDAÇÃO 9218 OS 201203111 –CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

– Apurar as responsabilidades dos agentes envolvidos na previsão e aprovação de cláusulas restritivas no Edital do 

Pregão n° 255/2011. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Foi nomeada Comissão de Sindicância através do processo 23075.038189/2014-49. O relatório final foi 

encaminhado para a Procuradoria Federal da UFPR. A mesma não indicou necessidade de apuração de 

responsabilidade, uma vez que se trata de “erro de natureza administrativa”, sendo que a própria CGU 

entende que não há necessidade de apuração de responsabilidade, sendo suficiente a comunicação dos 

responsáveis sobre a necessidade de maior cuidado quando da elaboração do Edital. 

 Além disso, o Manual de Compras (disponível em  

 <http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/files/2013/03/manual2012_final.pdf>) estabelece tais rotinas. 
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ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida, conforme Relatório de Auditoria n° 201501023, de 22/06/2015. 
 

 

 

ORDEM IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

14 OS 201203113/CGU – CONSTATAÇÃO 46 RECOMENDAÇÃO 47200 OS 201203113 –CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que o gestor agilize a discussão e implantação do Catálogo de Serviços a ser oferecido internamente aos clientes 

das soluções de TI 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 O catálogo de serviços de TI foi elaborado por equipe especificamente designada pela Direção do CCE, com 

base na Ordem de Serviço 01/2012 exarada em 09/07/2012. 

 Em 07 de Novembro de 2013 foi concluído o Catálogo de Serviços. 

 Com a criação, no âmbito do CCE, do Escritório de Governança de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – EGTIC, em 11 de setembro de 2014, os trabalhos relativos ao Catálogo e Portfólio de 

Serviços passaram a ter a supervisionados por esta unidade. 

 No segundo semestre de 2014 o Catálogo de serviços de TI – renomeado como “Carta de Serviços” – sofreu 

a segunda revisão a qual foi publicada em novembro de 2014 e encontra-se disponível no seguinte endereço 

eletrônico: http://www.cce.ufpr.br/portal/carta-de-servicos/ 

 A carta de serviços informa os tempos de atendimento para cada serviço disponibilizado pelo CCE, segundo 

a capacidade técnica e a disponibilidade de pessoal do CCE. 

 A “Carta de Serviços”, compreendendo o catálogo de serviços de TI disponibilizados pelo CCE/UFPR foi 

publicada originalmente em setembro de 2014 e sua segunda versão revisada encontra-se disponível no 

seguinte endereço eletrônico: http://www.cce.ufpr.br/portal/carta-de-servicos/. 

 A carta de serviços informa os tempos de atendimento para cada serviço disponibilizado pelo CCE, segundo 

a capacidade técnica e a disponibilidade de pessoal do CCE/UFPR à comunidade acadêmica. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida, conforme Relatório de Auditoria n° 201501023, de 22/06/2015. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

15 OS 201203113/CGU – CONSTATAÇÃO 72 RECOMENDAÇÃO 47210 OS 201203113 –CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

  



279 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Continuação 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que o gestor avalie a conveniência e suficiência das práticas de segurança já adotadas de modo a formalizá-las num 

documento a ser homologado pelo CGSI e implantado na unidade. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Em 24/09/2014, o COPLAD – Conselho de Planejamento e Administração da UFPR, na condição de Comitê 

Gestor de Segurança da Informação, com apoio do Comitê de Segurança da Informação, aprovou a Política 

de Segurança da Informação da UFPR, publicada em 17/11/2014 e disponível em:  

<HTTP://www.ufpr.br/soc/coplad_resolucoes.php?conselho=COPLAD&Iitem+Resoluções vigentes> 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida, conforme Relatório de Auditoria n° 201501023, de 22/06/2015. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

16 OS 201407318 – CONSTATAÇÃO 11 RECOMENDAÇÃO 136647 OS 201407318 – CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se conscientizar as comissões nomeadas para a tomada de contas dos almoxarifados, de que o 

procedimento de inventário visa cotejar o saldo físico real nas instalações de armazenagem, com os dados contábeis, 

de modo a ajustá-los, e não simplesmente referendá-los. Deve-se conscientizá-los, ainda, das possíveis 

responsabilizações disciplinares cabíveis, em função da emissão de informações que não correspondam à realidade. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Com a instituição da Comissão de Gestão Patrimonial, o estabelecimento da Resolução n° 28/2013, bem 

como, a atuação permanente dos servidores diretamente envolvidos na gestão patrimonial na UFPR 

assegurou-se a uniformidade nos procedimentos nos almoxarifados setoriais. 

 A Universidade incorporou as recomendações exaradas pela CGU nas rotinas da gestão Patrimonial da 

UFPR. Foram designados responsáveis setoriais para o controle do almoxarifado (nos setores). 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação acatada e atendida. 
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ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

17 OS 201407318 -  

CONSTATAÇÃO 35 

RECOMENDAÇÃO 136657 OS 201407318 -CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se que sejam levantados todos os locais que esteja sendo armazenado um considerável quantitativo de 

bens de consumo classificáveis como estoque e sejam devidamente classificados como almoxarifado. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Têm sido realizadas capacitações anuais por ocasião da emissão da Portaria de Tomada de Contas, foram 

nomeados responsáveis pelos almoxarifados setoriais e demais Unidades Administrativas. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

18 OS 201407318 - CONSTATAÇÃO 41 RECOMENDAÇÃO 136660 OS 201407318 -CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Designar formalmente os responsáveis pelos almoxarifados e permitir a atuação efetiva dos servidores designados 

nas atividades inerentes ao almoxarife. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Manutenção permanente de servidores formalmente designados como responsáveis pelos almoxarifados 

setoriais. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida. 
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Continuação 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

19 OS 201407318 - 

CONSTATAÇÃO 40 

RECOMENDAÇÃO 

136661 

OS 201407318 -CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Com a finalidade de aprimorar o processo de fiscalização/acompanhamento dos contratos recomenda-se:  

1) elaboração/aperfeiçoamento de rotinas, procedimentos, manuais e check lists sobre o assunto, válidos para toda 

UFPR, considerando os apontamentos do subitem E; 

2) considerando que cada tipo de contrato como obra, terceirização de mão de obra, serviço de TI, produtos de TJ, 

bens de consumo imediato, etc, possui peculiaridades entende-se que a participação de pessoas com 

conhecimentos especializados será fundamental para elaboração/aperfeiçoamento de rotinas, procedimentos, 

manuais e check lists. Neste contexto é preferível a elaboração de manuais próprios para cada grupo de contrato; 

e  

3) baseado nos documentos produzidos: promover capacitação dos gestores e fiscais de contratos. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Foi elaborado o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos de obras, disponível em 

<http://www.pra.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/11/MANUAL-DE-GEST%C3%83O-E-

FISCALIZA%C3%87%C3%83O-DE-CONTRATOS-PCU.pdf> 

 Foi elaborado o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos de aquisições e prestação de serviços, 

disponível em: <http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/files/2011/03/Manual-de-

Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o_PRA.pdf> 

 Para todos os contratos com especificidades são designados fiscais administrativos e fiscais operacionais. 

 Periodicamente são oferecidas capacitações para gestores e fiscais de contratos. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

20 OS 201407318 - CONSTATAÇÃO 42 RECOMENDAÇÃO 136662 OS 201407318 -CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 
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DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Considerando os fatos narrados, recomenda-se:  

1) Elaboração de rotina/norma para coleta de orçamentos;  

2) Elaboração de rotina/norma para elaboração de Termo de Referência, especialmente no que tange à existência 

de cláusulas restritivas e inservibilidade de produtos/serviços similares;  

3) Criação de instância revisora dos Termos de Referências e Orçamentos· e  

4) Submeter os atos relacionados à alteração, cancelamento e anulação do certame licitatório para Procuradoria 

Especializada. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Recomendação já atendida. As rotinas estão definidas e disponíveis no link:  

 http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/central-de-compras-cecom/como-proceder/ 

 Além disso, o Manual de Compras (disponível em 

  <http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/files/2013/03/manual2012_final.pdf>) estabelece tais rotinas. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

21 OS 201407318 - CONSTATAÇÃO 11 RECOMENDAÇÃO 136665 OS 201407318 -CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

 O inventário de bens, especialmente àquele realizado no final do exercício, constitui importante ferramenta 

para conciliar o saldo financeiro/contábil com o saldo físico. Para um adequado inventário físico, recomenda-

se a execução das seguintes etapas:  

1) Nomeação das comissões inventariante, em quantitativo mínimo de 1 (uma) por almoxarifado. Caso haja 

disponibilidade de pessoal, é preferível a constituição de duas comissões por almoxarifado; 

2) Caso não esteja, organizar os bens em estoque para facilitar o trabalho de contagem;  

3) Emissão do relatório de bens em estoque, contendo os saldos dos bens estocados na data de realização do 

inventário. Para manter a imparcialidade e evitar induções recomenda-se a entrega do relatório de bens em 

estoque sem a descrição do saldo para os membros da comissão de inventário;  

4) Promover a contagem física de todos os bens. Em regra, não há necessidade de abrir as caixas, por exemplo, 

se a caixa estiver lacrada e indicar a existência de 100 produtos, de e ser considerado os 100. Em caso de 

caixa aberta, deve ser contado o quantitativo efetivo;  
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5) Após contagem, comparar saldos registrados no sistema com o saldo físico da contagem. Em caso de 

divergência, promover recontagem. Caso o índice de divergência seja demasiadamente elevado, em função 

da ausência de histórico de realização de contagem física, o saldo contado poderá ser diretamente registrado 

sem recontagem;  

6) Mantida a divergência na contagem, promover a alteração do registro e emitir termo de baixa de bens; e, 

7) Após os ajustes, emitir relatório descrevendo as principais ocorrências (divergências), assinalar e obter 

aprovação da instância supervisora. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Considerando outras ações prioritárias que estão sendo desenvolvidas pela equipe do CCE, em que pese que 

a questão dos almoxarifados também ser prioritária, esse trabalho está em andamento, em função da elevada 

demanda por soluções de TI que já existem no CCE. Neste sentido a PRA conta com uma programação para 

a referida implantação, uma vez que isso envolve todos os 19 Almoxarifados existentes. 

 Sempre com a Emissão da Portaria para Tomada de Contas Anual, são realizados seminários de capacitação 

promovidos pela equipe da CECOM e pela Comissão de Gestão Patrimonial visando alcançar a todos os 

servidores envolvidos com a gestão de almoxarifados, para a conscientização dos procedimentos a serem 

adotados. 

 Com a instituição da Comissão de Gestão Patrimonial, o estabelecimento da Resolução n° 28/2013, bem 

como, a atuação permanente dos servidores diretamente envolvidos na gestão patrimonial na UFPR 

assegurou-se a uniformidade nos procedimentos nos almoxarifados setoriais. 

 A Universidade incorporou as recomendações exaradas pela CGU nas rotinas da gestão Patrimonial da 

UFPR. Foram designados responsáveis setoriais para o controle do almoxarifado (nos setores acadêmicos). 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação parcialmente atendida. A carência de recursos humanos é fator impeditivo de desenvolver 

essas ações no curto prazo. Ao finalizar-se o projeto, será analisada a possibilidade de terceirizar o 

desenvolvimento da solução informatizada. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

22 OS 201314330 - CONSTATAÇÃO 3 RECOMENDAÇÃO 136680 OS 2013143300-CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se a adoção de procedimentos e rotinas que permitam o devido registro dos serviços executados de 

cabeamento estruturado e de engenharia para manutenção, remanejamento e instalação de rede local, de modo a 

viabilizar a devida conferência e liquidação dos valores faturados pela contratada, em especial:  

- Documentar as análises e aprovações dos serviços orçados pela contratada;  

- Documentar em memorial as soluções adotadas e os serviços executados;  

- Coletar e registrar o aceite do usuário do serviço executado em formulário, ou equivalente, que contenha os dados 

daquilo que foi realizado; e, 

- Exigir nos Relatórios de Serviços Executados elaborado pela contratada, todas as informações previstas no Termo 

de Referência. 

  



284 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Continuação 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 O Fiscal do Contrato é responsável por assegurar que todos os serviços orçados, para serem aprovados, sejam 

devidamente documentados. Além disso, antes do pagamento são feitas as conferências dos memoriais, a 

partir de formalização de Rotina Operacional que considera o termo de referência. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação acatada e atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

23 OS 201314330 - CONSTATAÇÃO 5 RECOMENDAÇÃO 136681 OS 2013143300-CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que a Instituição adote mecanismos de controle com a finalidade certificar que os processos de contratação 

conduzidos diretamente pelas Unidades descentralizadas da Universidade sejam amparados em propostas válidas e 

efetivamente competitivas. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 As rotinas estão definidas e disponíveis nos links: http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/central-de-compras-

cecom/como-proceder/ 

 Manual de Compras (disponível em  

<http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/files/2013/03/manual2012_final.pdf>). 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação acatada e atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

24 OS 201314330 - CONSTATAÇÃO 7 RECOMENDAÇÃO 136683 OS 2013143300-CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 
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DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Em vista dos fatos narrados e do disposto nos itens 18.1.2, 18.2 e 18.4 do Edital do Pregão n. 21/2012 recomenda-

se a instauração de processo administrativo em face da pessoa jurídica G. J. de Oliveira- Redes Informática e 

Telecom - ME (CNPJ n. 14.042.172/0001-32), para apuração de ilícito praticado no âmbito do Pregão n. 21/2012, 

com vistas a apuração e eventual aplicação das sanções administrativas prevista na Lei n. 10.520 de 2002. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Os processos administrativos 23075.016406/2014-40, 23075.015417/2014-11 e 23075.046454/2014-62 

foram instaurados para atender o disposto na recomendação (Sindicância com resultado encaminhado à 

PROGEPE para abertura de Processo Administrativo Disciplinar – PAD). Aguarda-se, ainda, resultado do 

inquérito policial em andamento, para adoção de eventuais medidas judiciais. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

25 OS 201314330 - CONSTATAÇÃO 7 RECOMENDAÇÃO 136684 OS 2013143300-CGU/PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se adoção de rotinas para realização de diligências com o intuito de confirmar a veracidade dos 

documentos apresentados por licitantes nos processos licitatórios. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 O fato constatado foi atípico, pois já se adotam medidas para confirmar veracidade dos documentos dos 

licitantes. Além disso, busca-se a capacitação constante da equipe de pregoeiros e demais envolvidos nos 

processos licitatórios. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida. 
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ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

26 OS 201314330 - CONSTATAÇÃO 8 RECOMENDAÇÃO 136685 OS 2013143300-CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se a adoção de providências administrativas para obter o ressarcimento remanescente, de R$ 

105.550,00, em vista das quantias a seguir:  

a) R$ 85.930,80, em função de cobrança considerada indevida pelo fornecimento dos 40 Access Points, modelo 

AIR-LAP I042N-T-K9-NAC. que deveriam ter sido entregues de graça. Nesse valor, está incluso o sobrepreço de 

R$ 26.137.20, com o qual concorda a Direção do CCE/PRA-UFPR; e  

b) R$ 19.619,20, pelo sobrepreço dos Quadros de sobrepor Belbox. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Com relação ao valor apontado pela CGU, de R$ 19.619,20, em notificação à empresa a mesma contestou, 

comprovando através de nota fiscal de aquisição dos quadros, os valores por ela pagos, acrescentando os 

impostos mais o seu lucro, o valor foi reduzido para R$ 13.128,67, sendo pago através de GRU na data de 

18/09/2014. Observamos que essa restituição somente ocorreu nessa data em razão das discordâncias por 

parte da empresa, do valor apontado pela CGU, por ocasião do exercício do contraditório e de ampla defesa. 

 Restou a importância devida de R$ 85.930,80 (corrigida para 88.489,58). Para esta foi aberto processo 

administrativo nº 068090/2015-52 e enviada notificação 020/2015 à empresa Damovo solicitando quitação 

dos valores devidos. Apresentada defesa pela empresa. Posteriormente o processo é encaminhado à 

Procuradoria Federal na UFPR para análise e parecer de manifestação da Central de Compras da UFPR, cujo 

parecer considerou o Memorando de Entendimentos celebrado entre a UFPR e a empresa, em maio de 2013, 

válido. Em outubro de 2015 é cancelada a cobrança de R$ 88.489,58 (corrigida) e realizada cobrança de R$ 

233,16 referente a atraso na entrega de 76 fontes, sendo o processo arquivado. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

27 OS 201314330 - CONSTATAÇÃO 11 RECOMENDAÇÃO 136687 OS 2013143300-CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se que os processos de pagamento sejam instruídos com documentos que demonstrem de forma 

inequívoca a apuração dos níveis de serviço prestados no período para o qual é solicitado pagamento. 
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Continuação 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 A administração acatou a recomendação e as orientações encontram-se no Manual de Fiscalização de 

Contratos, disponível em: < http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/files/2011/03/Manual-de-

Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o_PRA.pdf> 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

28 OS 201314330 -  CONSTATAÇÃO 11 RECOMENDAÇÃO 136668 OS 2013143300-CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se à Universidade que realize a cobrança da multa devida pela Damovo.  

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Foi aberto processo administrativo nº 068090/2015-52 e enviada notificação 020/2015 à empresa Damovo 

solicitando quitação dos valores devidos. Apresentada defesa pela empresa. Posteriormente o processo é 

encaminhado à Procuradoria Federal na UFPR para análise e parecer de manifestação da Central de Compras 

da UFPR, cujo parecer considerou o Memorando de Entendimentos celebrado entre a UFPR e a empresa, 

em maio de 2013, válido. Em outubro de 2015 é cancelada a cobrança de R$ 88.489,58 (corrigida) e realizada 

cobrança de R$ 233,16 referente a atraso na entrega de 76 fontes, sendo o processo arquivado. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

29 OS 201314330 - CONSTATAÇÃO 11 RECOMENDAÇÃO 136689 OS 2013143300-CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se que seja observado que a prorrogação dos prazos de entrega de produtos contratados só elide a 

cobrança de multa na ocorrência de caso fortuito, força maior, fato do príncipe e culpa da Administração. 
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Continuação 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 A administração acatou a recomendação e as orientações encontram-se no Manual de Fiscalização de 

Contratos, disponível em: 

 < http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/files/2011/03/Manual-de-Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o_PRA.pdf> 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação acatada e atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

30 OS 201314330 - CONSTATAÇÃO 1 RECOMENDAÇÃO 136692 OS 2013143300-CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Em vista do disposto ao final do art. 49 da Lei n° 8.666/93, recomenda-se que a Procuradoria Federal Especializada 

junto à Universidade se manifeste quanto à legalidade da contratação efetuada através do Processo n. 

23075.072862/20 11-27, levando em conta os fatos narrados neste Relatório. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Previamente à anulação do procedimento licitatório (Pregão Eletrônico nº 81/2012 e consequentemente o 

Contrato nº 101/2012, pelo Pró-Reitor de Administração, o processo foi submetido à análise da Procuradoria 

Federal na UFPR, que emitiu o Parecer nº 613/2014/MLZR/PF-UFPR/PGF/AGU, que consta nas fls. 1085 

à 1087 do processo nº 23075.072862/2011-27. 

 A análise do processo pela procuradoria federal era especificamente sobre o termo de rescisão, pois a CGU 

havia apontado pela anulação do pregão em razão de ilegalidade. Da análise, a procuradoria emitiu parecer 

favorável à anulação do certame, bem como aprovou a rescisão do Contrato, desta forma entende-se estar 

implícita a caracterização da ilegalidade no procedimento licitatório. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida. 
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Continuação 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

31 OS 201314330 - CONSTATAÇÃO 2 RECOMENDAÇÃO 136693 OS 2013143300-CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Em vista do disposto ao final do art. 49 da Lei n° 8.666/93, recomenda-se que a Procuradoria Federal Especializada 

junto à Universidade se manifeste quanto à legalidade da contratação efetuada através do Processo n. 

23075.072862/20 11-27, levando em conta os fatos narrados neste Relatório. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Previamente à anulação do procedimento licitatório (Pregão Eletrônico nº 81/2012 e consequentemente o 

Contrato nº 101/2012, pelo Pró-Reitor de Administração, o processo foi submetido à análise da Procuradoria 

Federal na UFPR, que emitiu o Parecer nº 613/2014/MLZR/PF-UFPR/PGF/AGU, que consta nas fls. 1085 

à 1087 do processo nº 23075.072862/2011-27. 

 A análise do processo pela procuradoria federal era especificamente sobre o termo de rescisão. Da análise, a 

procuradoria emitiu parecer favorável a anulação do certame, bem como aprovou a rescisão do Contrato, 

desta forma entende-se estar implícita a caracterização da ilegalidade no procedimento licitatório. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

32 OS 20131700 - CONSTATAÇÃO 1 RECOMENDAÇÃO 136669 OS 201317000-CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Instaurar procedimentos administrativos para reaver os valores pagos indevidamente. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 
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SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Através do processo nº 23075.038189/2014-49 foi instituída Comissão de Sindicância para apurar 

responsabilidade, cujos trabalhos já foram concluídos, tendo como resultado duas vertentes:  

1) Apontamento dos servidores responsáveis, com solicitação de abertura de PAD, que tramita junto à Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE. 

2) Sugestão de auditoria contábil, pela responsabilização da empresa FABTEC e dos demais agentes 

envolvidos, não servidores, pela apuração de eventuais valores cobrados indevidamente, pelo não 

emprego de material e mão de obra. 

 Paralelamente, a UFPR notificou a empresa para o ressarcimento dos valores, além da imputação de 

penalidade de multa contratual e suspensão do direito de licitar e contratar com a União. Esta apresentou 

recurso junto ao Conselho Universitário – COUN (instância superior da UFPR), tendo sido o mesmo 

encaminhado pelo COUN ao Conselho de Planejamento e Administração – COPLAD, por competência. O 

processo de penalização de nº 23075.056216/2014-65 foi analisado no COPLAD que ratificou os atos da 

Administração. A empresa foi notificada do resultado e conta com a possibilidade de recorrer, agora sim, ao 

COUN. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

33 OS 201317000 - CONSTATAÇÃO 1 RECOMENDAÇÃO 136670 OS 201317000-CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Instaurar procedimentos administrativos para apurar as responsabilidades. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Através do processo nº 23075.038189/2014-49 foi instituída Comissão de Sindicância para apurar 

responsabilidade, cujos trabalhos já foram concluídos com o apontamento dos servidores responsáveis, com 

solicitação de abertura de PAD, que tramita junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida. 
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Continuação 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

34 OS 201317000 - CONSTATAÇÃO 3 RECOMENDAÇÃO 136672 OS 201317000-CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Verificar se o documento fiscal guarda coerência com o evento do contrato que e pretende remunerar, bem como, 

que seja observada a factibilidade do montante faturado estar sendo remunerado na data de emissão da Nota Fiscal, 

nos processos de liquidação de despesas. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 A administração acatou a recomendação e as orientações encontram-se no Manual de Fiscalização de 

Contratos, disponível em: http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/files/2011/03/Manual-de-Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o_PRA.pdf> 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação acatada e atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

35 OS 201317000-  CONSTATAÇÃO 4 RECOMENDAÇÃO 136674 OS 201317000-CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Definir os locais que receberão novas instalações de CFTV, somente após avaliar a continuidade e a utilidade do 

ambiente a ser monitorado. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Em virtude do recurso apresentado pela empresa FABTEC ao COPLAD, foram suspensas todas e quaisquer 

atividades relacionadas com o monitoramento por CFTV (exceto a manutenção do monitoramento naquelas 

câmeras em funcionamento). Está sendo realizado estudo para determinar as reais demanda de 

monitoramento e de integração com o serviço de vigilância patrimonial. Somente serão instaladas novas 

câmeras e contratado serviço de manutenção após o resultado final das providências decorrentes do recurso 

da empresa ao COUN. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação acatada e atendida. 
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Continuação 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

36 OS 201317000 - CONSTATAÇÃO 4 RECOMENDAÇÃO 136675 OS 201317000-CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Realizar pagamentos, apenas, mediante o processo regular de liquidação da despesa ou seja, após a entrega de bens 

e serviços. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Com a emissão do Manual de Fiscalização de Contratos e, ainda, treinamento e capacitação constantes para 

fiscais de contratos, a situação está devidamente normatizada, com fluxo claro para pagamento somente após 

a “atesto” do fiscal do contrato. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação acatada e atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

37 OS 20114353 - CONSTATAÇÃO 02 70178 OS:201114353/CGU 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Superintendência de Infraestrutura - SUINFRA 206359 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se que o gestor apresente os documentos hábeis de comprovação do ajuste efetuado no valor 

contratual remanescente, considerando os valores recolhidos impropriamente.  

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 SUINFRA 206359 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 A Diretoria de Infraestrutura, unidade vinculada a Prefeitura da Cidade Universitária da UFPR (atualmente 

Superintendência de Infraestrutura - SUINFRA), e gestora responsável pelo contrato em questão, 

encaminhou notificação a empresa Contratada. E, mediante contra notificação, informou o não acatamento 

das justificativas apresentada pela empresa. Vencido o prazo para apresentação de justificativas e de 

contraditório, foi realizado o ajuste com o saldo contratual remanescente.  

ANÁLISE CRÍTICA:  

 O ajuste contratual foi realizado e, no montante correspondente, houve anulação do saldo do empenho do 

contrato conforme comprovante já encaminhado para a CGU. Assim sendo a recomendação foi plenamente 

atendida.  
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Continuação 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

38 OS 20114353 - CONSTATAÇÃO 25 70193 OS:201114353/CGU 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Superintendência de Infraestrutura - SUINFRA 206359 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se à Unidade a correção da impropriedade apontada, evitando assim que a mesma gere dano ao Erário. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 SUINFRA 206359 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Na ocasião da aprovação e contratação do 3º aditivo contratual foi realizado o ajuste recomendado pela 

CGU mediante a supressão dos serviços questionados.  

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Com a supressão proposta no 3º aditivo contratual houve a correção das inconsistências apontadas pela 

CGU o que configura o pleno atendimento a recomendação exarada.  
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

39 OS 20114353 - CONSTATAÇÃO 26 70194 OS:201114353/CGU 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Superintendência de Infraestrutura - SUINFRA 206359 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se à Unidade a correção da impropriedade apontada, evitando assim que a mesma gere dano ao Erário. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 SUINFRA 206359 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 A Prefeitura da Cidade Universitária da UFPR que à época era a unidade gestora responsável pelo contrato 

em questão, através de ato do Diretor de Infraestrutura, encaminhou notificação a empresa Contratada. E, 

frente a contra notificação, informou o não acatamento das justificativas apresentada pela empresa. 

Vencido o prazo para apresentação de justificativas e de contraditório, foi realizado o ajuste com o saldo 

contratual remanescente. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 O ajuste contratual foi realizado e, no montante correspondente, houve a anulação do saldo de empenho 

do contrato conforme comprovante já encaminhado a CGU. Assim sendo a recomendação foi plenamente 

atendida. 
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Continuação 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

40 OS 201314330- CONSTATAÇÃO 06 36682 OS:201314330/CGU 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Superintendência de Infraestrutura - SUINFRA 206359 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se que as contratações por Dispensa de Licitação sejam consubstanciadas pela escolha da melhor, 

dentre três propostas válidas, entendidas estas, como aquelas apresentadas por fornecedores aptos a contratar com 

a Administração. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 SUINFRA 206359 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Foram avaliadas as necessidades e, onde necessário, foram realizadas intervenções visando:  

 Garantir a segregação de funções nos processos de aquisições de bens e serviços. 

 Melhorar processo de elaboração dos processos licitatórios (capacitações/treinamentos rotineiros). 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação atendida.  
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

41 OS 201314330 - CONSTATAÇÃO 06 136690 OS:201314330/CGU 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Superintendência de Infraestrutura - SUINFRA 206359 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se a adoção de rotina de supervisão dos atos praticados no curso das contratações de obras, de bens e 

de serviços. De modo que os agentes envolvidos só deem prosseguimento ao fluxo processual ao se certificarem 

que os responsáveis pelas aprovações pretéritas demonstraram ter se cercado das cautelas necessárias à aprovação 

das informações produzidas por seus subordinados. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 SUINFRA 206359 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Continuidade do programa de treinamentos/capacitações para fiscais de contratos. 

 Normatização dentro da SUINFRA, elaboração de manuais e definição de fluxos de trabalho. 
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ANÁLISE CRÍTICA:  

 Criação da Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA, através da Resolução n° 15/91-COPLAD 

visando autonomia e especialização da atividade na Universidade, as rotinas têm sido reformuladas 

buscando melhorias nas práticas e redução dos riscos apontados pela CGU. 

 Na Coordenação Técnica, no âmbito da SUINFRA, foi criada a Unidade de Normas e Segurança que se 

responsabilizará por esse procedimento. 

 Recomendação atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

42 OS 201314330 – CONSTATAÇÃO 06 136691 OS:201314330/CGU 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Superintendência de Infraestrutura - SUINFRA 206359 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Evitar a concentração de atos preparatórios às licitações num único agente ou setor, promovendo a segregação das 

funções de orçamentação e elaboração de requisitos e especificações do termo de referência, preferencialmente 

designando essas atividades a departamentos diferentes. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 SUINFRA 206359 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Definição dos fluxos do processo contratual evitando a concentração de ações em poucos servidores, 

garantida a segregação de funções. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Criação da Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA, através da Resolução n° 15/91-COPLAD 

visando autonomia e especialização da atividade na Universidade, as rotinas têm sido reformuladas 

buscando melhorias nas práticas e redução dos riscos apontados pela CGU. 

 Na Coordenação Técnica, no âmbito da SUINFRA, foi criada a Unidade de Normas e Segurança que se 

responsabilizará por esse procedimento. 

 Recomendação atendida. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

43 OS 201407318– CONSTATAÇÃO 23 136654 OS:201407318/CGU 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Superintendência de Infraestrutura - SUINFRA 206359 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se a definição e a normatização de uma sequência operacional contendo o fluxo de trabalho de 

contabilização de obras em andamento de aquisição, registro, cadastramento e reavaliação de imóveis, a qual deve 

ser divulgada e implementada pelas unidades incumbidas de participar do fluxo de trabalho. 
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 SUINFRA 206359 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Ampliar a capacitação do quadro técnico da SUINFRA – Superintendência de Infraestrutura com enfoque a 

temas relacionados com a avaliação dos imóveis. 

 Implementação de normativos internos (normas e manuais) visando o estabelecimento de rotinas e critérios 

padronizados com respeito ao cadastro e gerenciamento da infraestrutura patrimonial da UFPR. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação parcialmente atendida com a criação e implantação da Superintendência de Infraestrutura – 

SUINFRA, objetivando dar maior autonomia e especialização administrativa no âmbito da UFPR. Na 

Coordenação de Técnica, unidade vinculada a SUINFRA, foi criada a Unidade de Normas e Segurança que 

se responderá pelas rotinas e regulamentação de cadastro e gerenciamento de obras na Universidade. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

44 OS 201407318– CONTESTAÇÃO 24 136666 OS:201407318/CGU 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Superintendência de Infraestrutura - SUINFRA 206359 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se a avaliação da necessidade de promover os pequenos reparos indicados no presente item. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 SUINFRA 206359 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Execução do programa de manutenção periódico. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Foram avaliadas as necessidades e, onde necessário, foram realizadas intervenções. Em outros pontos, não 

se concorda com o relatório. Por exemplo: no Setor de Ciências Sociais Aplicadas foi recomendada uma 

rampa de acesso para cadeirantes à Cantina. Porém, existe rampa na portaria do Setor, que permite acesso à 

cantina pela parte interna da construção. 

 Recomendação para pequenos reparos em andamento dentro do cronograma de manutenção da 

Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

45 OS 201203113 – CONSTATAÇÃO 41 REC. 71679 E 71680 OS 201203113 – CGU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR 013022 
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DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

71679 - Que o HC solicite à PROGEPE a comprovação individualizada de todos os plantões realizados pelos 

servidores do HC na Maternidade, em 2011, tendo por base os registros que constam das folhas de ponto. 

71680 - Que os resultados obtidos com o levantamento mencionado no ponto anterior, sejam comparados, 

individualmente com os valores informados no SIAPE. Se desse comparativo resultar alguma diferença não 

justificada, que seja regularizado, com a devida devolução dos valores pagos a maior, pelo servidor que o tenha 

recebido indevidamente. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS – CHC/UFPR (545) 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Em 19/01/2013 foi emitida Portaria 4433 instituindo comissão encarregada do levantamento de pagamentos 

de APH referente aos anos de 2011, 2012 e 2013, em atenção à recomendação do CGU. As Portarias 5090, 

de 18/12/2013 e 8387, de 02/09/2014, recompuseram os membros da comissão instituída em novembro de 

2013. Dando seguimento aos trabalhos, a comissão solicitou à PROGEPE a cópia dos contracheques dos 

servidores, que expediu oficio 20/2015 à DG/CHC solicitando relatório atualizado das providências 

realizadas pela comissão. A comissão responde em 17/12/2015, através do processo 23075.109749/2015-38 

informações sobre o andamento dos trabalhos. No entanto, solicitam orientações sobre como proceder com 

os levantamentos e investigações acerca dos pagamentos de APH. O CHC criou um núcleo de controle de 

adicional de plantão hospitalar (APH), como forma de atuar no domínio destes lançamentos.  

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Conforme relato da comissão, a análise e confrontação de todo o período envolveria a auditoria demais de 

1900 folhas ponto do CHC, além das folhas de APH e escalas da HMVFA e dos relatórios SIMEC. Assim, 

os membros da Comissão decidiram por sortear 27 amostras para realizar análise de folhas ponto e APH, no 

período de fevereiro a outubro de 2012, sendo sorteados três servidores a cada mês. 

 Após a análise a comissão concluiu que há baixo índice de irregularidade e também ausência de documentos 

que possam atestar com segurança as supostas irregularidades cometidas no período, solicitam ainda, que 

caso haja novos fatos que justifiquem o prosseguimento da investigação, seja criado um grupo de apoio para 

realização das auditorias. Com relação à atuação dos servidores do HC na Maternidade Victor Ferreira do 

Amaral em 2011, é importante frisar que a MVFA não pertencia ao CHC, sendo incorporada em 2014, na 

ocasião da adesão do contrato com a EBSERH. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

46 OS 201305989 – CONSTATAÇÃO 2 RECOMENDAÇÃO 59680 OS 201305989 – CGU/P 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

COMPLEXO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR 013022 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que o HC exija dos servidores a utilização do controle eletrônico de frequência, tendo em vista a existência do 

equipamento instalado no HC, visando acompanhar o intervalo para descanso realizado pelos servidores de forma 

a garantir o implemento da força de trabalho. 
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS – CHC/UFPR (545) 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Em julho de 2015 iniciou o processo de implementação dos equipamentos de ponto eletrônico para sua 

utilização; 

 Substituição da folha de ponto por relógio de ponto, para os servidores do Regime Jurídico Único e para 

FUNPAR, quanto à EBSERH está em fase de adequação, por se tratar de um novo processo de contratação; 

 Parametrização do registro do horário de intervalo no Relógio de Ponto Eletrônico, atendendo desta forma 

as recomendações da legislação vigente. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Constata-se que o CHC/UFPR atendeu a recomendação que trata do cumprimento do intervalo para 

descanso. 
 

 

 

ORDEM IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

47 201305988 - CONSTATAÇÃO 4.2.1.1 RECOMENDAÇÃO 1 OFÍCIO 24176/2013 /CGU-PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

AUDITORIA INTERNA - AUDIN 37305 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Promover a revisão dos normativos que regem as competências e atribuições da Auditoria Interna da Universidade 

Federal do Paraná, visando fortalecer a unidade para que sirva como instância efetiva de apoio à gestão e de 

articulação com as demais instituições de controle. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 AUDIN  37305 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 No primeiro trimestre de 2015, a AUDIN/UFPR promoveu a revisão da Resolução nº 15/03-COPLAD, 

apresentando as alterações propostas pela CGU ao Conselho de Planejamento e Administração da UFPR, 

o qual aprovou por unanimidade as alterações propostas revogando o normativo em revisão e consentindo 

a Resolução nº 10/15-COPLAD. Ressalta-se, também, que a Resolução nº 10/15-COPLAD alterou o 

organograma e regimento interno da AUDIN. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 A nova Resolução resulta de pesquisa e interação com demais órgãos de controle a fim de aperfeiçoar as 

competências e atribuições da AUDIN para as demandas atuais. Com as alterações das propostas 

apresentadas juntamente com a reformulação do quadro de servidores possibilita a potencialização das 

atividades inerentes de auditoria interna. 

 O reconhecimento pela Controladoria-Geral da União da desatualização dos normativos que regem o 

organograma e o regimento da unidade facilitou e agilizou o processo de aprovação junto aos órgãos 

colegiados. 
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ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

48 201305988 – CONSTATAÇÃO 4.2.1.1 RECOMENDAÇÃO 2 OFÍCIO 24176/2013/ CGU-PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

AUDITORIA INTERNA - AUDIN 37305 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Alocar, na Unidade de Auditoria Interna, servidores em número adequado, de modo a permitir a realização das 

atividades inerentes a esse Setor. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 AUDIN  37305 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 No início de 2015, com o resultado homologado do concurso público - Edital nº 412/2014-PROGEPE, 

promoveu-se a nomeação dos dois primeiros colocados no cargo de auditor (Portaria PROGEPE nº 

10.193, 26 de janeiro de 2015 e Portaria PROGEPE nº 10.997, 10 de abril de 2015) que entraram em 

exercício respectivamente em 19/02/2015 e 20/05/2015. Também, uma auditora lotada na UFES iniciou 

em 01/12/2015 os trabalhos de cooperação técnica na AUDIN/UFPR (Portaria nº 2724/2015-UFES). 

Desta forma, o quadro atual da AUDIN/UFPR conta com 4 auditores de carreira, sendo um em caráter 

temporário, 1 contador, 1 técnico contábil e 4 assistentes em administração. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 O aumento de servidores na unidade contribuiu para uma maior profissionalização nas ações inerentes à 

auditoria e contribuiu para a finalização do Planejamento Anual de Auditoria Interna – PAINT dentro do 

período previsto. Este aumento também possibilitou um melhor planejamento de ações para o ano 

seguinte. 

 A interlocução com os gestores sobre a necessidade de reformular o quadro da AUDIN e a aprovação da 

Resolução nº 10/15-COPLAD contribuíram para a ampliação e profissionalização dos servidores. 
 

 

 

ORDEM IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

49 201305988 - CONSTATAÇÃO 4.2.1.2 RECOMENDAÇÃO 1 OFÍCIO 24176/2013 /CGU-PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

AUDITORIA INTERNA - AUDIN 37305 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Pleitear junto aos órgãos competentes, concurso público para provimento de cargo de auditor, visando sanar as 

disfunções estruturais na Auditoria Interna relacionada à inadequação de recursos humanos para atender as 

demandas dessa Unidade. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 AUDIN  37305 
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SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 No início de 2015, com o resultado homologado do concurso público - Edital nº 412/2014-PROGEPE, 

promoveu-se a nomeação dos dois primeiros colocados no cargo de auditor (Portaria PROGEPE nº 

10.193, 26 de janeiro de 2015 e Portaria PROGEPE nº 10.997, 10 de abril de 2015) que entraram em 

exercício respectivamente em 19/02/2015 e 20/05/2015. Também, uma auditora lotada na UFES iniciou 

em 01/12/2015 os trabalhos de cooperação técnica na AUDIN/UFPR (Portaria nº 2724/2015-UFES) com 

previsão de atuação por seis meses. Desta forma, o quadro atual da AUDIN/UFPR conta com 4 auditores 

de carreira, sendo um em caráter temporário. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 O aumento de servidores na unidade contribuiu para uma maior profissionalização nas ações inerentes à 

auditoria. Este aumento também possibilitou um melhor planejamento para realização de mais ações de 

auditoria para o ano seguinte. 

 A interlocução com os gestores sobre a necessidade de reformular o quadro da AUDIN e a aprovação da 

Resolução nº 10/15-COPLAD contribuíram para a ampliação e profissionalização dos servidores. 
 

 

 

ORDEM IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

50 201407318 - CONSTATAÇÃO 1.1.2.5 RECOMENDAÇÃO 1 OFÍCIO 14509/2014 /CGU-PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

AUDITORIA INTERNA - AUDIN 37305 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

a) Promover a revisão dos normativos que regem as competências e atribuições da Auditoria Interna da 

Universidade Federal do Paraná, visando fortalecer a unidade para que sirva como instância efetiva de apoio à 

gestão e de articulação com as demais instituições de controle; 

b) Alocar, na Unidade de Auditoria Interna, servidores em número adequado, de modo a permitir a realização 

das atividades inerentes a esse Setor; 

c) Realizar ações de capacitação voltadas a mitigar as carências técnicas de seus servidores, permitindo, assim, 

uma análise segura sobre os assuntos inseridos em suas competências. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 AUDIN  37305 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 a) No primeiro trimestre de 2015, a AUDIN/UFPR promoveu a revisão da Resolução nº 15/03-COPLAD, 

apresentando as alterações propostas à CGU e ao Conselho de Planejamento e Administração da UFPR, 

o qual aprovou por unanimidade as alterações propostas revogando-o o normativo em revisão e 

consentindo a Resolução nº 10/15-COPLAD.  

 b) No início de 2015, com o resultado homologado do concurso público - Edital nº 412/2014-PROGEPE, 

promoveu-se a nomeação dos dois primeiros colocados no cargo de auditor (Portaria PROGEPE nº 

10.193, 26 de janeiro de 2015 e Portaria PROGEPE nº 10.997, 10 de abril de 2015) que entraram em 

exercício respectivamente em 19/02/2015 e 20/05/2015. Também, uma auditora lotada na UFES iniciou 

em 01/12/2015 os trabalhos de cooperação técnica na AUDIN/UFPR (Portaria nº 2724/2015-UFES). 

Desta forma, o quadro atual da AUDIN/UFPR conta com 4 auditores de carreira, sendo um em caráter 

temporário, 1 contador, 1 técnico contábil e 4 assistentes em administração. 
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 c) Um fator externo que prejudica a capacitação dos servidores nas bases solicitadas pela CGU é a 

carência de oferta de cursos específicos para a área de controle interno voltado para o setor público, sendo 

os servidores sujeitos a participarem de cursos ofertados no mercado, que nem sempre tem o foco 

desejado, ou participarem de cursos oferecidos pelos órgãos governamentais (CGU, TCU, ENAP) a nível 

operacional. No ano de 2015 os sete servidores em atividade participaram de 20 cursos realizados por 

diferentes órgãos totalizando 350 horas em ensino à distância e 199,5 horas na modalidade presencial. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Com a aprovação das alterações nos normativos que regem a atuação da Auditoria Interna o 

fortalecimento da unidade em critério quantitativo e profissional e liberação total das atividades de gestão 

contribuíram para reorganização da equipe e das atividades de auditoria, melhorando assim o 

desempenho e na qualidade das ações realizadas. 

 Dentro do quadro da UFPR certamente os servidores lotados na AUDIN são os que possuem um currículo 

com uma gama de conhecimentos mais ampla e frequentemente atualizada. 

 A aprovação da Resolução nº 10/15-COPLAD foi uma facilitadora para o fortalecimento da unidade 

favorecendo o aprimoramento profissional e de demanda de atividades. 
 

 

 

ORDEM IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

51 201407318 - Constatação 1.1.2.4 Recomendação 1 Ofício 14509/2014 /CGU-PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

AUDITORIA INTERNA - AUDIN 37305 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se o aprimoramento da organização dos papéis de trabalho, atentando especialmente para a 

identificação das evidências no corpo do relatório. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 AUDIN  37305 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Após reuniões com a equipe da unidade foram estabelecidas a organização e manutenção em arquivo 

digital dos papéis de trabalho e inclusão nos relatórios das evidências encontradas durante os trabalhos a 

fim de que estas sejam destacadas no corpo do relatório como evidências e não como anexos, como eram 

feitos anteriormente. 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 Padronização dos relatórios facilitando a compreensão dos achados e das recomendações por parte dos 

gestores. 

 Não existe um programa de formação exclusivo e focado nos trabalhos de controle interno para os que 

ingressam no quadro da AUDIN. O treinamento é feito em serviço e prejudicado pela considerável 

rotatividade de pessoal da unidade devido a sua própria composição (muitas vagas ocupadas por 

servidores de cargo genérico) que deriva do quadro de vagas da UFPR no MEC, sob o qual a 

Universidade não possui autonomia. 
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ORDEM IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

52 201407318 - Constatação 1.1.2.3 Recomendação 1 Ofício 14509/2014/ CGU-PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

AUDITORIA INTERNA - AUDIN 37305 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Quando do planejamento das ações de auditoria, atentar para o critério da materialidade e relevância. Em função 

do seu porte, a UFPR gerencia recursos de grande monta (acima de 8 dígitos ou próximo), sendo necessário um 

acompanhamento mais próximo por parte da AUDIN. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 AUDIN  37305 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 A reformulação do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna – PAINT de 2015, elaborado no final 

do exercício anterior, já contemplou os critérios de materialidade e relevância conforme apontados em 

relatórios anteriores da Controladoria-Geral da União. 

ANÁLISE CRÍTICA 

 Facilidade na análise de riscos do setor auditado e maior acompanhamento dos gestores na execução do 

orçamento. 

 Os recursos de maior materialidade e relevância na UFPR concentram-se na área de pessoal e aquisições 

invariavelmente. Para o planejamento de atividades de 2016 foram acrescidas mais ações de auditoria 

nestas áreas.  
 

 

 

ORDEM IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

53 OS: 201203111 -  Constatação: 23 Recomendação 71250 OS: 201203111/CGU -PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PROPLAN 25079 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que os contratos firmados pela UFPR com sua Fundação de Apoio (FUNPAR) sejam registrados no SIASG pelo 

valor firmado, ou seja, pelo valor total repassado à Fundação independente do custo operacional da contratada. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Coordenação de Relações Internacionais – CRI/PROPLAN  25079 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Desde 2012, as avenças firmadas com base na lei 8958/94 são, em maioria absoluta, realizadas mediante 

Convênios e estabelecidas com base no contido no Decreto 6170/07 sendo, portanto, integralmente 

registrados e operacionalizados no SICONV.  

 A relação contratual com Fundações de Apoio tem sido utilizada com restrições na UFPR. E nestas raras 

situações, o valor registrado no SIASG corresponde ao valor total da avença, composto pelo somatório 

do custo operacional da fundação de Apoio e do valor aportado para execução do projeto. 
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 Assim sendo, entende-se plenamente atendida a presente recomendação da CGU. 

ANÁLISE CRÍTICA 

 Com a utilização do SICONV para as transferências realizadas para as Fundações de Apoio esta 

recomendação foi superada. 
 

 

 

ORDEM IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

54 OS: 20130598 -  Constatação: 37 Recomendação 84547 OS: 20130598/CGU -PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

SECRETARIA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS - SOC 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que seja instituída no âmbito da UFPR a Carta de Serviços ao Cidadão, em atendimento ao Decreto n° 6932/2009. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Conselho de Planejamento e Administração - COPLAD  25067 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 Em 30/10/2013, conforme Portaria n° 718 emitida pelo Gabinete do Reitor, foi constituída Comissão de 

Trabalho para elaborar a Carta de Serviços ao Cidadão. Esta Comissão concluiu seus trabalhos em janeiro 

de 2014 e a Carta de Serviços ao Cidadão encontra-se disponível no endereço eletrônico: 

<http://www.proplan .ufpr.br/portal/planejamentoNERSÃO%20PRELIMINAR%20DA %20CART A 

%20DE%20SERVIÇOS%20AO%20C I DADÃO%20-%20UFPR.pdf>. 

 Assim sendo, entende-se plenamente atendida a presente recomendação da CGU. 

ANÁLISE CRÍTICA 

 Não há.  
 

 

 

ORDEM IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

55 OS: 201407318 - Constatação: 23 3.2.1.2. Rec. 136664 OS: 201407318CGU -PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

SECRETARIA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS - SOC 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Independentemente da normatização recomendada acima, recomenda-se que o DCF adote procedimentos de 

revisão periódica dos saldos contabilizados nas contas referentes ao patrimônio imobiliário da UFPR. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Conselho de Planejamento e Administração - COPLAD  25063 
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SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

 A Divisão de Contabilidade apoiada pela Direção do Departamento de Contabilidade e Finanças, unidade 

vinculada a PROPLAN/UFPR, tem feito acompanhamento de todos os procedimentos orientados pelas 

Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor Público, e orientações via SIAFI, não 

só quanto aos bens imóveis, mas também quanto aos bens móveis como consta do processo 054853/2014-

05 com questionamentos na visão contábil sobre o patrimônio e resposta da Pro Reitoria de 

Administração e da Direção de Serviços Gerais 

 Assim sendo, entende-se plenamente atendida a presente recomendação da CGU. 

ANÁLISE CRÍTICA 

 A Divisão de Contabilidade proporciona orientação baseada na legislação e o acompanhamento dos 

trabalhos através de reuniões ou relatórios porém suas atividades ficam restritas à informação documental 

encaminhada pelo setor responsável os quais devem seguir aos princípios contábeis sob a perspectiva do 

Setor Público (Resoluções CFC1.111/2007, CFC 1.282/2010 e CFC 1.367/2011)  

 Os procedimentos pertinentes a PRA ainda não estão conclusos mas estão buscando através de reuniões 

e contatos com a Administração uma mudança de cultura na gestão patrimonial. 

 A Divisão de Contabilidade vem apoiando para conciliação das informações e correta evidenciação. 
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9.2.2  Recomendações do Órgão de Controle Interno pendentes de atendimento ao final do 

exercício 

Quadro 76 – Situação das recomendações da CGU que permanecem pendentes de atendimento no exercício 
 

DENOMINAÇÃO COMPLETA CÓDIGO SIORG 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 428 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

01 RA 201405553 - Constatação 1.1.1.2 Recomendação 1 e 2 Of. 17957/2015/ CGU-PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

1. Considerando as análises efetuadas pela CGU descritas no presente item, recomenda-se que a UFPR solicite 

aos docentes a complementação de documentos com a finalidade de comprovar efetivamente o não exercício 

da gerência privada. 

2. Mantida a situação do docente após a ação da Unidade descrita na recomendação acima, recomenda-se a 

abertura de processo para apuração de responsabilidade. Caso seja confirmada a situação irregular dos 

servidores mencionados, que a Unidade envide ações para a reposição dos valores recebidos indevidamente 

ao erário. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Departamento de Administração de Pessoal  37527 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 O movimento paredista na UFPR dificultou a notificação dos docentes relacionados na Recomendação para 

que apresentassem complementação de documentos com a final idade de comprovar efetivamente o não 

exercício da gerência privada.  

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Não há. 
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ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

02 RA 201405553 - Constatação 1.1.1.3 Recomendação 1 e 2 Of. 17957/2015/ CGU-PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

1. Considerando as análises efetuadas pela CGU descritas no presente item, recomenda-se que a UFPR solicite 

aos docentes a complementação de documentos com a finalidade de comprovar efetivamente a inexistência 

de vínculo profissional em período conflitante com a DE. 

2. Em relação à situação do docente S.G.F, apesar da interdição do mesmo, a UFPR deverá promover a cobrança 

dos valores devidos junto ao seu curador. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Departamento de Administração de Pessoal  37527 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 O movimento paredista na UFPR dificultou a notificação dos docentes relacionados na Recomendação para 

que apresentassem a complementação de documentos com a final idade de comprovar efetivamente o não 

exercício da gerência privada.  

 O servidor docente S.G.F. encontra-se aposentado desde 27/04/20 15. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Não há. 

 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

03 OS 201108940 1.1.1 – Rec. 7431 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que a UFPR promova imediatamente o ressarcimento de R$ 11.899,69 referentes aos pagamentos indevidos a 

título de adicional de periculosidade efetuados ao servidor de matrícula n° 1205676 e promova a apuração de 

responsabilidade pelos pagamentos indevidos, bem como a continuação dos pagamentos dispendidos após a 

recomendação da CGU no relatório de contas de 2010. 
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Departamento de Administração de Pessoal 37527 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Foi encaminhado ofício nº 743/2013, de 21 de novembro de 2013, ao Departamento de Administração de 

Pessoal, processo nº 049991/2013-83, solicitando providências quanto à reposição ao erário dos valores 

pagos indevidamente, entretanto não foi possível a implementação da recomendação tendo em vista sentença 

judicial vigente (processo nº 5035297-63.2012.404.7000/PR).  

ANÁLISE CRÍTICA:  

 As sucessivas alterações das normativas reguladoras sobre concessão de adicionais emitidas pelo Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, durante os anos de 2010 e 2013, somados a insuficiência 

no quadro da UFPR de profissionais habilitados para a emissão de laudos, considerando ainda o número 

elevado de servidores com situação funcional passível de recebimento de adicionais e movimentos 

paredistas, ocorreram dificuldades para a conclusão da análise de todos os valores referentes a adicionais. 

Quando da conclusão da análise do caso apontado na presente recomendação sobreveio decisão judicial, 

ainda vigente, que impede a UFPR de promover o desconto. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

04 OS 201108940 1.1.2 - Rec. 8135 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que a UFPR apure as responsabilidades pela continuação dos pagamentos indevidos a título de adicionais de 

insalubridade e periculosidade aos servidores que não estejam suportados por laudo de concessão específico, 

principalmente aos servidores relacionados na Solicitação de Auditoria nº 201108940/002, após a recomendação 

da CGU contida no Relatório n° 243910, referente à Auditoria de Contas de 2009, em observância ao art. 9" da 

Orientação Normativa n°2, de 19/02/2010: A execução dos pagamentos das vantagens pecuniárias presentes 

nesta Orientação Normativa será feita pela unidade de recursos humanos do órgão, com base no laudo técnico 

expedido por autoridade competente. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Departamento de Administração de Pessoal 37527 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Considerando a necessidade de atualização de todos os laudos ocupacionais da UFPR foi priorizado no ano 

de 2015 a análise e atualização dos laudos no âmbito do Hospital de Clinicas, estando esta etapa concluída. 

Para implantação dos laudos atualizados iniciaremos a etapa de medidas administrativas, tais como emissão 

de portarias de localização de servidores, retificando informações cadastrais, comunicação aos servidores 

interessados entre outras medidas a fim de promover a implantação da recomendação. 
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ANÁLISE CRÍTICA:  

 Tendo em vista as sucessivas alterações das normativas reguladoras sobre concessão de adicionais emitidas 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, durante os anos de 2010 e 2013, somados 

a insuficiência no quadro da UFPR de profissionais habilitados para a emissão de laudos, considerando ainda 

o número elevado de servidores com situação funcional passível de recebimento de adicionais e movimentos 

paredistas, ocorreram dificuldades para a conclusão da análise de todos os valores referentes a adicionais. 

Conforme previsão legal os servidores serão notificados da revisão do laudo (contraditório e ampla defesa) 

para posterior lançamento no SIAPE.  
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

05  OS 201108981 2.1.1 –Rec. 6981 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se ao gestor que demande da PROGEPE providenciar o ressarcimento dos valores percebidos 

indevidamente pelos servidores de matrículas 947937, 0342580, 0344266, 0341667, 0344358, 1211869, 

0343794 e 6342293, vez que os respectivos pareceres técnicos concluíram pela não caracterização de 

insalubridade.  

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Departamento de Administração de Pessoal 37527 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Foi encaminhado ofício nº 743/2013, de 21 de novembro de 2013, ao Departamento de Administração de 

Pessoal, processo nº 049991/2013-83, solicitando providências quanto à reposição ao erário dos valores 

pagos indevidamente, entretanto não foi possível a implementação da recomendação tendo em vista sentença 

judicial vigente (processo nº 5035297-63.2012.404.7000/PR). Informamos que o servidor de matrícula 

947937 encontra-se aposentado desde 04/11/2011. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Tendo em vista as sucessivas alterações das normativas reguladoras sobre concessão de adicionais emitidas 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, durante os anos de 2010 e 2013, somados 

a insuficiência no quadro da UFPR de profissionais habilitados para a emissão de laudos, considerando ainda 

o número elevado de servidores com situação funcional passível de recebimento de adicionais e movimentos 

paredistas, ocorreram dificuldades para a conclusão da análise de todos os valores referentes a adicionais. 

Quando da conclusão da análise dos casos apontados na presente recomendação sobreveio decisão judicial, 

ainda vigente, que impede a UFPR de promover o desconto. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

06 OS 201203111 3.3.1 – Rec. 7867 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 
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DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que procedam à reposição dos valores pagos indevidamente aos servidores a título de adicionais de insalubridade 

e/ou periculosidade que não estejam suportados por laudo de concessão específico, servidores em lotação 

diversas da declarada nos respectivos laudos, a servidores para os quais os pareceres técnicos/laudos concluíram 

pela não caracterização de insalubridade, a servidores para os quais já houve apontamentos de impropriedades 

e/ou inconformidades dos pareceres técnicos/laudos em relatórios anteriores, conforme quadro. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Departamento de Administração de Pessoal 37527 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Foi encaminhado ofício nº 743/2013, de 21 de novembro de 2013, ao Departamento de Administração de 

Pessoal, processo nº 049991/2013-83, solicitando providências quanto à reposição ao erário dos valores 

pagos indevidamente, entretanto não foi possível a implementação da recomendação tendo em vista sentença 

judicial vigente (processo nº 5035297-63.2012.404.7000/PR)  

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Tendo em vista as sucessivas alterações das normativas reguladoras sobre concessão de adicionais emitidas 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, durante os anos de 2010 e 2013, somados 

a insuficiência no quadro da UFPR de profissionais habilitados para a emissão de laudos, considerando ainda 

o número elevado de servidores com situação funcional passível de recebimento de adicionais e movimentos 

paredistas, ocorreram dificuldades para a conclusão da análise de todos os valores referentes a adicionais. 

Quando da conclusão da análise do caso apontado na presente recomendação sobreveio decisão judicial, 

ainda vigente, que impede a UFPR de promover o desconto. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

07 OS 201203111 3.3.2 - Rec. 47202 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que os gestores interrompam os pagamentos dos adicionais de insalubridade e/ou periculosidade. 

i) Que não estejam suportados por laudos ambientais, portarias de concessão e de lotação/localização 

íi) A servidores em lotação diversas da declarada nos respectivos laudos;  

iii) A servidores para os quais os pareceres técnicos/laudos concluíram pela não caracterização de insalubridade;  

iv) A servidores para os quais já houve apontamentos de impropriedades e/ou inconformidades dos pareceres 

técnicos/laudos. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Departamento de Administração de Pessoal 37527 
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JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Considerando a necessidade de atualização de todos os laudos ocupacionais da UFPR foi priorizado no ano 

de 2015 a análise e atualização dos laudos no âmbito do Hospital de Clinicas, estando esta etapa concluída. 

Para implantação dos laudos atualizados será iniciada a etapa de medidas administrativas, tais como emissão 

de portarias de localização de servidores, retificando informações cadastrais, comunicação aos servidores 

interessados entre outras medidas a fim de promover a implantação da recomendação, sendo que será dada 

continuidade em todas as unidades da UFPR. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Tendo em vista as sucessivas alterações das normativas reguladoras sobre concessão de adicionais emitidas 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, durante os anos de 2010 e 2013, somados a 

insuficiência no quadro da UFPR de profissionais habilitados para a emissão de laudos, considerando ainda o 

número elevado de servidores com situação funcional passível de recebimento de adicionais e movimentos 

paredistas, ocorreram dificuldades para a conclusão da análise de todos os valores referentes a adicionais. 

Conforme previsão legal os servidores serão notificados da revisão do laudo (contraditório e ampla defesa) 

para posterior lançamento no SIAPE.  
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

08 OS 201203111 3.3.3 – Rec. 47203 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que os gestores promovam o levantamento de todos os servidores da Universidade que estejam recebendo os 

adicionais e efetuem a conferência da exatidão dos documentos (portarias de localização ou de exercício do 

servidor, de concessão dos adicionais e os laudos ambientais) antes de autorizar os pagamentos em atendimento ao 

art. 6º, do Decreto n° 97.458, de 11/01/1989 por ser de sua responsabilidade a verificação prévia do implemento de 

condição ou condicionalidades. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Coordenadoria de Atenção Integral a Saúde do Servidor 48740 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Atualmente a rotina para concessão de adicionais ocupacionais já implica na existência de documento legal-

parecer técnico- atualizado pela legislação vigente, para implantação dos adicionais ocupacionais. 

Considerando a necessidade de atualização de todos os laudos ocupacionais da UFPR foi priorizado no ano 

de 2015 a análise e atualização dos laudos no âmbito do Hospital de Clinicas, estando esta etapa concluída. 

Para implantação dos laudos atualizados iniciaremos a etapa de medidas administrativas, tais como emissão 

de portarias de localização de servidores, retificando informações cadastrais, comunicação aos servidores 

interessados entre outras medidas a fim de promover a implantação da recomendação, sendo que será dada 

continuidade em todas as unidades da UFPR. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Tendo em vista as sucessivas alterações das normativas reguladoras sobre concessão de adicionais emitidas 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, durante os anos de 2010 e 2013, somados a 

insuficiência no quadro da UFPR de profissionais habilitados para a emissão de laudos, considerando ainda o 

número elevado de servidores com situação funcional passível de recebimento de adicionais e movimentos 

paredistas, ocorreram dificuldades para a conclusão da análise de todos os valores referentes a adicionais. 

Conforme previsão legal os servidores serão notificados da revisão do laudo (contraditório e ampla defesa) 

para posterior lançamento no SIAPE. 
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ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

09 OS 201203111 3.3.4 – Rec. 47204 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Levante o total dos valores pagos indevidamente a servidores (não constantes da amostra realizada por meio da 

Solicitação de Auditoria n° 201203111/009) a título dos adicionais de insalubridade e periculosidade e sem a 

apresentação da documentação (laudos, portarias de lotação e de concessão) obrigatória exigida pela legislação, 

a servidores em lotação diversas da declarada nos respectivos laudos, a servidores para os quais os pareceres 

técnicos/laudos concluíram pela não caracterização de insalubridade, a servidores para os quais já houve 

apontamentos de impropriedades e/ou inconformidades dos pareceres técnicos/laudos e providencie a restituição 

de tais valores. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Departamento de Administração de Pessoal 37527 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Considerando a sentença judicial vigente (processo nº 5035297-63.2012.404.7000/PR), as providencias 

desencadeadas visando o atendimento da presente Recomendação tiveram que ser sobrestadas. 

Recomendação cancelada por meio do disposto no Ofício nº 12464/2015/CGU- Paraná/CGU/PR. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Está sendo realizada a atualização dos laudos de concessão de adicionais de acordo com a normativa vigente, 

priorizando o Hospital de Clínicas da UFPR, para correta adequação legal. Uma vez concluída a atualização 

os servidores serão notificados, respeitando o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa. 

Quanto a valores anteriores há impossibilidade legal de promover os descontos tendo em vista decisão 

judicial vigente. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

10 OS 201203111 3.3.5 – Rec. 47205 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que a UFPR apure as responsabilidades pela continuação dos pagamentos indevidos a título de adicionais de 

insalubridade e periculosidade aos servidores que não estejam suportados por laudo de concessão específico, a 

servidores para os quais os pareceres técnicos/laudos concluíram pela não caracterização de insalubridade, a 

servidores para os quais já houve apontamentos de impropriedades e/ou inconformidades dos pareceres 

técnicos/laudos em atendimento aos arts. 9o e 12 da Orientação Normativa SRH/MPOG n°02/2010, c/c com os 

arts. 6º e 9º do Decreto n° 97.458, de 11/01/1989: "Art. 6º. A execução do pagamento somente será processada 

à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim 

de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o 

pagamento. (...) 9° Incorrem em responsabilidade administrativa, civil e penal os peritos e dirigentes que 

concederem ou autorizarem o pagamento dos adicionais em desacordo com este Decreto". 
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Departamento de Administração de Pessoal e Coordenadoria de Atenção 

Integral a Saúde do Servidor 
37527 e 48740 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Não caracteriza a apuração em relação a continuação de pagamentos a títulos de adicionais uma vez que a 

adequação a normativa vigente já está sendo providenciada por meio da revisão de laudos de concessão, 

inicialmente no Hospital de Clínicas da UFPR. Posteriormente o mesmo levantamento será realizado em 

todas as unidades da UFPR. Assim sendo não há como adequar a percepção de adicionais ocupacionais sem 

laudo oficial que ampare decisão administrativa. Lembramos também que deverá ser considerada a 

motivação da concessão inicial da vantagem que é o que gerou a manutenção do pagamento. Várias foram 

as iniciativas no sentido de sanar pagamento de adicional não respaldado por laudo, a saber a emissão de 

portaria de localização, suspensão imediata de pagamento quando da movimentação de servidor o que 

gradativamente já ocasionou a correção de diversas situações. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Tendo em vista as sucessivas alterações das normativas reguladoras sobre concessão de adicionais emitidas 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, durante os anos de 2010 e 2013, somados 

a insuficiência no quadro da UFPR de profissionais habilitados para a emissão de laudos, considerando ainda 

o número elevado de servidores com situação funcional passível de recebimento de adicionais e movimentos 

paredistas, ocorreram dificuldades para a conclusão da análise de todos os valores referentes a adicionais. 

Conforme previsão legal os servidores serão notificados da revisão do laudo (contraditório e ampla defesa) 

para posterior lançamento no SIAPE.  
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

11 OS 201203111 3.3.6 – Rec. 47206 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que a UFPR providencie a revisão geral de todos os laudos de avaliação ambiental, (principalmente dos laudos 

antigos, datados de 1990 a 2005) de concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade de seus 

servidores que não atendem aos requisitos básicos exigidos no art. 2º, do Decreto n°97.458, de 11/01/1989e a 

Orientação Normativa n°02/2010, de 19/02/2010, da Secretaria de Recursos Humanos do MPOG. Que a UFPR 

adote mecanismos para que os laudos de avaliação ambiental emitidos pelo setor competente atendam às 

exigências quanto:  

i) Ao tempo da efetiva exposição dos servidores aos agentes insalubres e da sua intensidade;  

ii) À identificação do local de exercício do servidor e do tipo de trabalho realizado;  

iii) À especificação dos produtos químicos e inflamáveis;  

iv) À delimitação da área envolvida;  

v) Ao índice de contaminação e/ou concentração dos produtos;  

vi) Aos aparelhos utilizados nas medições e a metodologia aplicada nessas; e  

vii) Ao estabelecimento de limites de tolerância por avaliação quantitativa, quando for o caso. 
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor 48740 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Considerando a necessidade de atualização de todos os laudos ocupacionais da UFPR foi priorizado no ano 

de 2015 a análise e atualização dos laudos no âmbito do Hospital de Clinicas, estando esta etapa concluída. 

Para implantação dos laudos atualizados serão adotadas medidas administrativas, tais como emissão de 

portarias de localização de servidores, retificando informações cadastrais entre outras medidas. No que 

tange a adoção de adequação de laudos de concessão de adicionais, informamos que a Unidade de Segurança 

e Saúde Ocupacional da Coordenadoria de Atenção Integral a Saúde do Servidor segue os parâmetros 

determinados pela Orientação Normativa nº 06, contemplando os itens descritos nesta recomendação. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Tendo em vista as sucessivas alterações das normativas reguladoras sobre concessão de adicionais emitidas 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, durante os anos de 2010 e 2013, somados 

a insuficiência no quadro da UFPR de profissionais habilitados para a emissão de laudos, considerando 

ainda o número elevado de servidores com situação funcional passível de recebimento de adicionais e 

movimentos paredistas, ocorreram dificuldades para a conclusão da análise de todos os valores referentes a 

adicionais.  
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

12 OS 201203113 4.1.1 – Rec. 71678 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Hospital de Clínicas 25067 e 13022 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que o Gestor solicite à PROGEPE, a apuração da diferença de RS 1.149.748,74, e que sejam apresentados os 

dados utilizados para os cálculos efetuados, de forma a comprovar a diferença apontada. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Hospital de Clínicas e Departamento de Administração de Pessoal 13022 e 37527 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 A Comissão designada pela Portaria 4433/PROGEPE, realizou atividades conforme relatório apresentado 

no Processo Administrativo nº 23075.060971/2015-25, onde manifesta-se sobre as dificuldades para 

conclusão das atividades frente a não confiabilidade dos dados a serem verificados. A Comissão concluiu 

em seu relatório que: “(...) não há razão para prosseguir com o levantamento de dados, ante o baixo índice 

de irregularidades encontradas e a ausência de documentos que possam atestar com segurança qualquer 

irregularidade cometida naquele período.” 

 Outro fator apontado pela Comissão é que à época o ponto biométrico estava em fase de implantação, 

apresentando inconsistências. É importante destacar a criação da Coordenadoria de Adicional de Plantão 

Hospitalar, no âmbito do Hospital de Clínicas, objetivando a melhoria do controle de realização de APHs, 

bem como a consolidação em todo o Hospital do sistema biométrico de registro de frequência. Ressaltamos 

que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas não tem acesso ao SIMEC e a folha ponto dos servidores lotados 

no Complexo Hospital de Clínicas, dependendo totalmente das informações fornecidas pelo Complexo 

Hospitalar. Sem a documentação necessária e o levantamento de informações que cabem exclusivamente 

ao Hospital de Clínicas, o Departamento de Administração de Pessoal não tem condições técnicas de 

proceder lançamentos de possíveis descontos no SIAPE. 
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ANÁLISE CRÍTICA:  

 O controle de frequência do Hospital de Clínicas e da Maternidade Vitor Ferreira do Amaral, é realizado 

exclusivamente pelas referidas unidades, mediante folha ponto o que, segundo a Comissão, dificulta a 

conferência e análise de dados da época. Segundo, ainda, a Comissão, para a realização do levantamento há 

necessidade de designar um quantitativo considerável de servidores para tal análise, além da demora da 

conferência dos dados. Os dados que já foram analisados por amostragem demonstram baixa irregularidade 

e ausência de documentos que as comprovem. Portanto seria empregado um grande esforço sem a garantia 

de obtenção de resultados confiáveis. Há que se considerar que a partir da criação da Coordenadoria de 

Adicional de Plantão Hospitalar, no âmbito do Hospital de Clínicas, em Agosto/2013, e a implantação do 

ponto biométrico garantem uma melhoria nos controles dos APHs e demonstra o esforço da UFPR em 

corrigir possíveis distorções. Reiteramos que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas não tem acesso ao SIMEC 

e a folha ponto dos servidores lotados no Complexo Hospital de Clínicas, dependendo totalmente das 

informações fornecidas pelo Complexo. Sem a documentação necessária e o levantamento de informações 

que cabem exclusivamente ao Hospital de Clínicas, o Departamento de Administração de Pessoal não tem 

condições técnicas de proceder lançamentos de possíveis descontos no SIAPE. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

13 OS 201203113 7868 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Hospital de Clínicas 25067 e 13022 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que o HC solicite à PROGEPE a restituição aos cofres públicos do valor de R$ 47.751,84, relativo ao registro 

de 72 plantões realizados pelos servidores do HC, durante o horário de expediente desses servidores, para 

os quais não houve a devida comprovação das compensações realizadas. Que o HC solicite à PROGEPE a 

restituição do valor de R$ 96.194,76, relativo à diferença paga a maior aos servidores do HC que realizaram 

plantões na Maternidade. Este valor foi obtido na comparação entre os valores pagos pelo SIAPE e os 

correspondentes aos plantões registrados nas respectivas Folhas de Ponto. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Hospital de Clínicas e Departamento de Administração de Pessoal 13022 e 37527 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 A Comissão designada pela Portaria 4433/PROGEPE, realizou atividades conforme relatório apresentado 

no Processo Administrativo nº 23075.060971/2015-25, onde manifesta-se sobre as dificuldades para 

conclusão das atividades frente a não confiabilidade dos dados a serem verificados. Ressaltamos que a Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas não tem acesso ao SIMEC e a folha ponto dos servidores lotados no Complexo 

Hospital de Clínicas, dependendo totalmente das informações fornecidas pelo Complexo. Sem a 

documentação necessária e o levantamento de informações que cabem exclusivamente ao Hospital de 

Clínicas, o Departamento de Administração de Pessoal não tem condições técnicas de proceder lançamentos 

de possíveis descontos no SIAPE. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 O cumprimento de tal recomendação é de difícil execução uma vez que a base de dados, inclusive o SIMEC, 

encontra-se no Hospital de Clínicas da UFPR, unidade responsável pela designação e verificação do 

cumprimento dos plantões hospitalares. Ao Departamento de Administração de Pessoal compete apenas o 

pagamento dos plantões informados e autorizados pelo Hospital de Clínicas. Reiteramos que a Pró-Reitoria 

de Gestão de Pessoas não tem acesso ao SIMEC e a folha ponto dos servidores lotados no Complexo Hospital 

de Clínicas, dependendo totalmente das informações fornecidas pelo Complexo. Sem a documentação 

necessária e o levantamento de informações que cabem exclusivamente ao Hospital de Clínicas, o 

Departamento de Administração de Pessoal não tem condições técnicas de proceder lançamentos de 

possíveis descontos no SIAPE. 
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ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

14 OS 201305988 5.1.1 – Rec.o 11272 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Universidade Federal do Paraná 428 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Revogar as concessões da jornada flexibilizada de horário feitas com base na Resolução COUN n° 56/2011 em 

setores administrativos que não exigem regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas 

ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, para realização de suas 

atividades, conforme estabelece o art. 3º do Decreto n° 1.590/1995. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Secretaria dos Órgãos Colegiados – Conselho Universitário 25059 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 O relatório final da Comissão designada por Portaria nº 1091 de 28 de maio de 2014, para revisar todos os 

processos de concessão de jornada flexibilizada na UFPR de que trata a Resolução 56/2011 – COUN, está 

concluído e foi encaminhado ao Conselho Universitário, com a sugestão de revisão da Resolução e proposta 

de novos ajustes nos critérios de concessão da flexibilização da jornada de trabalho na UFPR, aguardando 

apreciação e pronunciamento daquele Conselho. Para complementação dos trabalhos foi designada nova 

Comissão por Portaria nº 1986/2015/UFPR, em atenção ao disposto no Art. 10 da Resolução 56/11-COUN. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 A flexibilização de jornada de trabalho instituída por meio da Resolução nº 56/11, tem amparo nos Decretos 

1590/95 e 4836/03, tendo tal entendimento sido corroborado pelo Ministério da Educação por meio do 

Ofício Circular nº 18/2015-GAB/SESu/MEC, de 29/07/15. A concessão não é generalizada, sendo que para 

tal as unidades solicitantes devem comprovar o atendimento da legislação aplicável, cabendo ainda análise 

de Comissão designada pelo Conselho Universitário para posterior aprovação do referido Conselho. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

15 OS 201305988 
Item 5.1.2 

Recomendação 59555 
Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Universidade Federal do Paraná 428 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que o Conselho Universitário da UFPR revogue a Resolução COUN n° 56/2011, tendo em vista que essa norma 

é abrangente, não fixa critérios objetivos, não elenca quais as unidades que poderiam ser aplicada a flexibilização 

da jornada e a redução da jornada de trabalho está sendo aplicada em detrimento dos requisitos condicionantes 

presentes no Decreto 1.590/95. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Secretaria dos Órgãos Colegiados – Conselho Universitário 25059 
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JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 O relatório final da Comissão designada por Portaria nº 1091 de 28 de maio de 2014, para revisar todos os 

processos de concessão de jornada flexibilizada na UFPR de que trata a Resolução 56/2011 – COUN, está 

concluído e foi encaminhado ao Conselho Universitário, com a sugestão de revisão da Resolução e proposta 

de novos ajustes nos critérios de concessão da flexibilização da jornada de trabalho na UFPR, aguardando 

apreciação e pronunciamento daquele Conselho. Para complementação dos trabalhos foi designada nova 

Comissão por Portaria nº 1986/2015/UFPR, em atenção ao disposto no Art. 10 da Resolução 56/11-COUN. 

Ressalte-se que a Resolução estabelece critérios para concessão baseados na legislação referente ao tema. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 A flexibilização de jornada de trabalho instituída por meio da Resolução nº 56/11, tem amparo nos Decretos 

1590/95 e 4836/03, tendo tal entendimento sido corroborado pelo Ministério da Educação por meio do Ofício 

Circular nº 18/2015-GAB/SESu/MEC, de 29/07/15. A concessão não é generalizada, sendo que para tal as 

unidades solicitantes devem comprovar o atendimento da legislação aplicável, cabendo ainda análise de 

Comissão designada pelo Conselho Universitário para posterior aprovação do referido Conselho. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

16 OS 201305988 5.1.3 – Rec. 84540 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Universidade Federal do Paraná 428 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Fazer constar em todos os atos de concessão ou revogação da jornada flexibilizada de horário aos setores, a 

aprovação pelo Reitor da Universidade, consoante ao contido na parte final do art. 3º do Decreto n° 1.590/1995, e 

em atendimento ao princípio da legalidade. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Secretaria dos Órgãos Colegiados – Conselho Universitário 25059 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 A flexibilização da jornada de trabalho foi aprovada para a Universidade Federal do Paraná, por meio de seu 

Conselho Universitário, instância máxima na UFPR, pela Resolução nº 56/11, não se tratando de um ato 

monocrático da autoridade máxima da Universidade. Conforme contido no art. 10 da mencionada Resolução 

a deliberação dos pedidos de flexibilização deve ser realizado por Comissão devidamente designada pelo 

Conselho Universitário, instância máxima da UFPR. O atendimento a presente recomendação precede da 

adoção de providências que deverão ser desencadeadas a partir da apreciação e pronunciamento, por parte do 

Conselho Universitário, acerca de relatório emitido pela comissão designada para rever todos os processos 

que culminaram com a concessão de jornada de trabalho flexibilizada. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 A flexibilização de jornada de trabalho instituída por meio da Resolução nº 56/11, tem amparo nos Decretos 

1590/95 e 4836/03, tendo tal entendimento sido corroborado pelo Ministério da Educação por meio do Ofício 

Circular nº 18/2015-GAB/SESu/MEC, de 29/07/15. A concessão não é generalizada, sendo que para tal as 

unidades solicitantes devem comprovar o atendimento da legislação aplicável, cabendo ainda análise de 

Comissão designada pelo Conselho Universitário para posterior aprovação do referido Conselho. 
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ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

17 OS 201305988 Item 5.2.1 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Promover os ajustes do nível de classificação dos servidores ativos e inativos conforme os critérios descritos no 

campo Fato. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Departamento de Administração de Pessoal 37527 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Foi solicitado a CGU a alteração de prazo de atendimento com justificativa no fato de que atual gestão da 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas assumiu em 18/03/2015, sendo que constatamos que, até a presente data, 

não foi possível ao Departamento de Administração de Pessoal realizar todo o levantamento necessário para 

subsidiar as adequações apontadas.  Ressalte-se o movimento paredista dos servidores da UFPR, que 

paralisou muitas atividades, e consequentemente interferiu no cronograma inicialmente planejado. 

Importante ressaltar, ainda, que tal levantamento necessita de pesquisa em pasta funcional individual do 

servidor a fim de identificar o nível correto a ser enquadrado. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 O levantamento necessário para atendimento a presente recomendação é um procedimento complexo pois 

exige consulta a ficha individual de cada servidor contemplada com progressão por capacitação para 

posterior análise do correto nível a ser enquadrado respeitada, ainda, a questão da prescrição. Tal 

levantamento deverá ser feito de forma manual uma vez que a UFPR não detém sistema eletrônico para tal 

finalidade. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

18 OS 201305988 5.2.2 – Rec. 10341 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Promover junto aos servidores a reposição ao erário dos valores indevidamente pagos, referentes aos benefícios 

das progressões por capacitação indevidamente concedidas. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Departamento de Administração de Pessoal 37527 
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JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Foi solicitada a CGU a alteração de prazo de atendimento com justificativa no fato de que atual gestão da 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas assumiu em 18/03/2015, sendo que constatamos que não foi possível ao 

Departamento de Administração de Pessoal realizar todo o levantamento necessário para subsidiar as 

adequações apontadas.  Ressalte-se o movimento paredista dos servidores da UFPR, que paralisou muitas 

atividades, e consequentemente interferiu no cronograma inicialmente planejado. Importante ressaltar, 

ainda, que tal levantamento necessita de pesquisa em pasta funcional individual do servidor a fim de 

identificar o nível correto a ser enquadrado o servidor. A revisão está fundamentada em razão do disposto 

em novo pronunciamento da Procuradoria Federal na UFPR no Parecer nº 102/2014 e deverá observar a 

prescrição quinquenal prevista na Lei nº 9.784/99. Entretanto, no que tange a reposição ao erário de valores 

indevidamente pagos, o próprio Tribunal de Contas da União determinou no Acórdão nº 3383/2012 a 

dispensa da devolução de valores indevidamente recebidos pelos servidores em conformidade com a Súmula 

249 do Tribunal. A Súmula 34 – AGU da Advocacia Geral da União, alterada pela Súmula 71 – AGU, 

corrobora o entendimento de que não cabe a reposição ao erário de valores recebidos de boa-fé. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 O levantamento necessário para atendimento a presente recomendação é um procedimento complexo pois 

exige consulta a ficha individual de cada servidor contemplada com progressão por capacitação para 

posterior análise do correto nível a ser enquadrado respeitada, ainda, a questão da prescrição. Tal 

levantamento deverá ser feito de forma manual uma vez que a UFPR não detém sistema eletrônico para tal 

finalidade. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

19 OS 201305988 5.5.1 – Rec. 10346 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomendação 2: O DAP/PROGEPE efetuar a comunicação aos servidores de matrículas n°s 1202780, 7342028 

e 0341780 sobre a ocorrência e providenciar o desconto do adiantamento de férias em folha, dos valores R$ 

1.646,16, R$ 1.264,14 e R$ 1.078,05, respectivamente. Adotar as providências necessárias ao ressarcimento ao 

erário referente ao desconto no caso do servidor de matrícula 1543020 (valor de R$ 524,89), que recebe por 

meio de outra Unidade Pagadora (UPAG). 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Departamento de Administração de Pessoal 37527 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Reiterada a comunicação enviada aos servidores envolvidos quanto a implementação do desconto na folha 

de pagamento, tendo em vista não terem sido localizados os Avisos de Recebimento – AR, por parte dos 

servidores, referente aos ofícios encaminhados. Lançamento dos descontos devidos para a próxima folha.  

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Recomendação parcialmente atendida, respeitando o direito de contraditório e ampla defesa dos servidores 

interessados.  
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ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

20 OS 201305988 5.5.2 – Rec. 10347 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Caso as instituições financeiras não promovam o ressarcimento de forma administrativa, encaminhar o assunto 

para a Procuradoria Federal com a finalidade deste órgão adotar as medidas judiciais para promover o 

ressarcimento em relação aos valores pagos e creditados indevidamente em virtude do falecimento dos 

beneficiários. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Departamento de Administração de Pessoal 37527 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 A PROGEPE/UFPR finalizou o levantamento das situações não solucionadas, que serão encaminhadas à 

Procuradoria Federal para adoção de medidas judiciais cabíveis para a recuperação dos valores creditados 

indevidamente em virtude do falecimento dos beneficiários. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 A Unidade de Benefícios do Departamento de Administração de Pessoal providenciou comunicação às 

instituições financeiras e/ou herdeiros e pensionistas de servidores falecidos para fins de recuperação dos 

valores creditados. Há dificuldade em obter retorno dessas instituições financeiras em relação a créditos, 

bem como de beneficiários pela ausência de vínculo com a administração. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

21 OS 201305988 5.6.1 – Rec. 11279 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Promover a apuração de responsabilidade pela atuação dos servidores que compõem a diretoria do Sinditest-PR 

na gestão 2012/2013, com ausência aos respectivos locais de lotação e descumprimento da Lei n° 8.112/1990 e 

do Decreto n° 1.590/1995, em atendimento aos artigos 140, 143e 148 da Lei n° 8.112/90. Em ato subsequente, 

uma vez identificados os agentes causadores dos prejuízos ao Erário, realizar a apuração dos valores pagos 

indevidamente e promover o seu ressarcimento aos cofres públicos. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Gerência de Procedimentos Disciplinares  48747 
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JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Considerando que o relatório da Comissão sindicante instaurada não foi conclusivo, indicando somente 

unidades administrativas que poderiam ser responsáveis por possível irregularidade praticada, o processo 

ainda se encontra em fase de análise. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Em que pese a abertura de processo administrativo disciplinar, as comissões processantes ainda não 

apontaram decisões conclusivas e passíveis de aplicação por parte dos gestores. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

22 OS 253112 
Item 7.1.1 

Recomendação 120657 
Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Que a UFPR promova as medidas necessárias à redução ou à eliminação das condições ou dos riscos que deram 

causa à concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor 48740 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Há um processo permanente de atualização dos laudos ocupacionais conforme preconiza a ON06 de 

18/03/2013 Encontra-se em fase de elaboração o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais- PPRA que 

visa o controle da ocorrência dos riscos físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho 

na UFPR, bem como medidas que visam reduzir riscos mecânicos e ergonômicos, tais como capacitações 

para prevenção de acidente de trajeto e elaboração de  manual  de biossegurança, que estabelece  os 

princípios e conceitos básicos da Biossegurança, visando minimizar os riscos, maximizar a eficiência no uso 

dos laboratórios, evitar acidentes durante a utilização de equipamentos, materiais e reagentes, evitar o 

desenvolvimento de doenças e dar conhecimento das regras que norteiam as Boas Práticas nos Laboratórios. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Tendo em vista as sucessivas alterações das normativas reguladoras sobre concessão de adicionais emitidas 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, durante os anos de 2010 e 2013, somados 

a insuficiência no quadro da UFPR de profissionais habilitados para a emissão de laudos, considerando ainda 

o número elevado de servidores com situação funcional passível de recebimento de adicionais e movimentos 

paredistas, ocorreram dificuldades para a conclusão da análise de todos os valores referentes a adicionais e 

mapeamento de riscos. 
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ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

23 OS 201407318 8.1.1 – Rec. 136646 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se que a Unidade efetue o lançamento de todos os processos disciplinares no sistema CGU-PAD 

conforme o disposto na Portaria CGU nº 1.043/2007. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Gerência de Procedimentos Disciplinares  48747 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Todos os processos administrativos disciplinares instaurados por meio de portaria do Magnífico Reitor e 

pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a partir do ano de 2009, encontram-se registradas Sistema de Gestão 

de Processos Disciplinares - CGU/PAD.  

 Com relação aos processos instaurados em outras instâncias desta UFPR, conforme Portaria nº 143, de 

06/06/2006 que delega competência também aos Pró-Reitores, Diretores de Setor e Dirigentes de Órgãos 

Suplementares, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas está providenciando documento, juntamente com 

formulário com os itens necessários para cadastramento no CGU/PAD, para envio as Unidades 

Administrativas e Acadêmicas desta IFES, solicitando informações sobre procedimentos disciplinares 

realizados ou em andamento. 

  Salientamos ainda, que conforme o Parágrafo Único do Art. 2º da Política de Uso do sistema CGU-PAD 

no âmbito do MEC, publicada Boletim de Serviço nº 42 de 24/10/2008 que cita que “Deverão ser objeto de 

registro no sistema apenas os procedimentos disciplinar com suposta autoria definida”, não há a 

obrigatoriedade de lançamento nos sistema CGU/PAD dos processos de sindicâncias investigativas. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Tendo em vista a complexidade do desenvolvimento dos processos disciplinares e o insuficiente número de 

servidores capacitados para atuarem nos mesmos, os processos tendem a ter longo prazo de solução, o que 

dificulta o controle de processos a serem registrados no sistema CGU/PAD.  A fim de corrigir essa 

dificuldade a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas está capacitando seu quadro de pessoal, além de buscar a 

reestruturação da área de correição.  
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

24 OS 201407318 4.2.1.3 – Rec. 136649 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Dar continuidade ao processo de formação/consolidação da base de dados de RH, a exemplo do perfil 

sociocultural, educacional e econômico e os dados da saúde na CAISS. 
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor 48740 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 No que diz respeito aos dados de saúde, a Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor, vem 

desenvolvendo mecanismos para aperfeiçoar o uso dos dados de saúde através da base de dados Siape Saúde 

que fornece acesso às informações de perícias em saúde, exames periódicos e promoção à saúde do servidor 

público federal. Esse Sistema consolida todas as informações de saúde dos servidores públicos federais desta 

Universidade. As informações produzidas na atividade pericial e na assistência constituem instrumentos 

privilegiados para o entendimento do perfil de morbimortalidade dos servidores para o desenvolvimento de 

ações de promoção à saúde, sendo que os dados extraídos do Siape Saúde fornecem informações importantes 

sobre as patologias mais comuns, por categoria, ou seja, quem adoece e de que se adoece. A Coordenadoria 

de Atenção Integral à Saúde do Servidor pauta suas ações de prevenção e intervenção com base nos 

indicadores coletados. A fim de atender essa recomendação foi criada a Gerência de Promoção a Saúde do 

Servidor que desenvolve ações de prevenção a partir dos dados do SIAPE/SAÚDE. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 A dificuldade para conclusão da presente recomendação ocorre na ausência de um sistema informatizado 

para consolidação dos dados no âmbito interno da UFPR. O sistema disponível para obtenção de 

informações para tal finalidade, de utilização obrigatória, é o SIAPE/SAÚDE que vem sendo aperfeiçoado 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Além disso, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

vem trabalhando em um sistema próprio, objetivando uma gestão de informações que possa estabelecer 

novos indicadores de gestão. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

25 OS 201407318 8.3.1 – Rec. 136650 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Conforme informado pela PROGEPE, para 2015 está prevista a realização de avaliação vertical em duplo 

sentido. Recomenda-se, nos questionários de avaliação, a abordagem de assuntos relacionados com o 

desempenho funcional do servidor e motivação nos moldes descritos no item 8.2 no intuito de permitir a geração 

de uma base de dados para fins gerenciais. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas 48741 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Foi constituída Comissão multidisciplinar para implantação de nova modalidade de avaliação de 

desempenho por meio da Portaria 6698/PROGEPE, de 15/05/14. A referida Comissão elaborou documento 

com sugestão de alteração da Resolução 21/08-COPLAD referente a 4ª etapa da implantação da Avaliação 

de Desempenho dos servidores técnico-administrativos da UFPR. A proposta está sendo discutida e 

analisada pelo Conselho de Planejamento e Administração em conjunto com a Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas. Na Avaliação de Desempenho de 2016 está sendo implementada a avaliação das chefias 

inicialmente para fins pedagógicos 
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ANÁLISE CRÍTICA:  

 A implantação de um sistema de avaliação de desempenho é processo complexo que envolve debates 

institucionais e implica em profundas mudanças culturais e administrativas, sendo dessa forma necessária 

a implantação em etapas. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

26 OS 201407318 8.4.1 – Rec. 136651 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Universidade Federal do Paraná 428 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Seja por meio de aditamento à Resolução n° 56/201l-COUN ou edição de um novo normativo, recomenda-se 

o detalhamento do entendimento do art. 3 do Decreto nº 1.590/95, especialmente no que tange a definição de: 

atividade contínua; e definição de público. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Secretaria dos Órgãos Colegiados – Conselho Universitário  25059 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 A Comissão designada por Portaria nº 1091 de 28 de maio de 2014, para revisar todos os processos de 

concessão de jornada flexibilizada na UFPR de que trata a Resolução 56/2011 – COUN, concluiu relatório 

onde se manifesta no sentido de que o atendimento ao público a que se refere o Decreto 1590/1995 é 

regulamentado igualmente pelo PCCTAE, conforme consta do inciso VIII do art. 5º da Lei 11.091/2005: 

“VII – usuários: pessoas ou coletividades internas ou externas à Instituição Federal de ensino que 

usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados”. Considerando a noção legal de usuário, 

constatamos que o atendimento ao público descrito no Decreto 1590/1995 não se limita à atuação direta 

em balcão de físico atendimento, burocrática e despersonalizada. Na Universidade, o atendimento ao 

público abrange um amplo espectro de atividades, em que se contempla o próprio balcão de atendimento, 

cujo modelo de atendimento está baseado na ideia da espontaneidade de demanda. Há, conforme 

percebemos em visitas aos campi, outros tipos de atendimento ao público em que a presença do balcão ou 

da figura do “atendente de balcão” não é necessária, enquanto o atendimento ao público permanece como 

forma de cumprimento de atividade-fim da maior parte das unidades da Universidade. O conceito de 

atividade contínua de atendimento ao público se refere a necessidade de o servidor estar de prontidão para 

solucionar imediatamente as demandas na frente do usuário que poderá demandar o serviço a qualquer 

momento, inclusive em períodos noturnos, caracterizando atividade contínua. O citado relatório foi 

encaminhado ao Conselho Universitário onde aguarda apreciação e pronunciamento daquele Conselho.  

ANÁLISE CRÍTICA:  

 A flexibilização de jornada de trabalho instituída por meio da Resolução nº 56/11, tem amparo nos 

Decretos 1590/95 e 4836/03, tendo tal entendimento sido corroborado pelo Ministério da Educação por 

meio do Ofício Circular nº 18/2015-GAB/SESu/MEC, de 29/07/15. Neste caso cabe citar a Lei 11091/05 

e os conceitos por ela definidos sobre o tema. 
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ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

27 OS 201407318 8.5.1 – Rec. 136652 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Universidade Federal do Paraná 428 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Após definição do entendimento, designar comissão específica para analisar e emitir parecer sobre os pedidos 

de flexibilização de jornada. Após avaliação da comissão o pleito deverá ser aprovado pelo Reitor. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Secretaria dos Órgãos Colegiados – Conselho Universitário 25059 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 A flexibilização da jornada de trabalho foi aprovada para a Universidade Federal do Paraná, por meio de 

seu Conselho Universitário, instância máxima na UFPR, pela Resolução nº 56/11, não se tratando de um 

ato monocrático da autoridade máxima da Universidade. Conforme contido no art. 10 da mencionada 

Resolução a deliberação dos pedidos de flexibilização deve ser realizado por Comissão devidamente 

designada pelo Conselho Universitário, instância máxima da UFPR. O atendimento a presente 

recomendação precede da adoção de providências que deverão ser desencadeadas a partir da apreciação e 

pronunciamento, por parte do Conselho Universitário, acerca de relatório emitido pela comissão designada 

para rever todos os processos que culminaram com a concessão de jornada de trabalho flexibilizada. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 A flexibilização de jornada de trabalho instituída por meio da Resolução nº 56/11, tem amparo nos Decretos 

1590/95 e 4836/03, tendo tal entendimento sido corroborado pelo Ministério da Educação por meio do 

Ofício Circular nº 18/2015-GAB/SESu/MEC, de 29/07/15. A concessão não é generalizada, sendo que para 

tal as unidades solicitantes devem comprovar o atendimento da legislação aplicável, cabendo ainda análise 

de Comissão designada pelo Conselho Universitário para posterior aprovação do referido Conselho. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

28 OS 201407318 8.6.1 – Rec. 136656 Ofício 19266/2014-GCU/PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 25067 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Verificar o atendimento das recomendações 1- 6 do Relatório de Auditoria no 201203111/2012, ressaltando a 

necessidade de priorizar a avaliação dos servidores lotados no HC que percebem grau máximo de insalubridade. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor 48740 
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JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 Considerando a necessidade de atualização de todos os laudos ocupacionais da UFPR foi priorizado no ano 

de 2015 a análise e atualização dos laudos no âmbito do Hospital de Clinicas, estando esta etapa concluída. 

Para implantação dos laudos atualizados iniciaremos a etapa de medidas administrativas, tais como emissão 

de portarias de localização de servidores, retificando informações cadastrais, comunicação aos servidores 

interessados entre outras medidas a fim de promover a implantação da recomendação.  

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Tendo em vista as sucessivas alterações das normativas reguladoras sobre concessão de adicionais emitidas 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, durante os anos de 2010 e 2013, somados a 

insuficiência no quadro da UFPR de profissionais habilitados para a emissão de laudos, considerando ainda o 

número elevado de servidores com situação funcional passível de recebimento de adicionais e movimentos 

paredistas, ocorreram dificuldades para a conclusão da análise de todos os valores referentes a adicionais. 

Conforme previsão legal os servidores serão notificados da revisão do laudo (contraditório e ampla defesa) 

para posterior lançamento no SIAPE.  
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

29 OS: 201103018 Constatação: 11  

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

PRA – Pró-Reitoria de Administração 25063 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomendação 31206 – Recomenda-se a inclusão no Plano Diretor de Tecnologia da Informação de dispositivos que 

permitam o acompanhamento das necessidades de cada área no que diz respeito aos recursos de TI, de forma a prever e 

planejar com tempestividade as aquisições e desenvolvimentos a serem feitos, de acordo com os projetos a serem 

desenvolvidos por suas diversas áreas. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Centro de Computação Eletrônica – CCE/PRA 25063 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO: 

 O PDTI da UFPR se encontra em fase de revisão, pelo Escritório de Governança de TIC do Centro de 

Computação Eletrônica – CCE. A elaboração do PDTI está sob a coordenação da Assessoria de Governança 

da Tecnologia e da Informação - AGT&I, unidade vinculada a reitoria, que tem promovido ampla discussão 

interna com as diversas unidades administrativas da UFPR, considerando o alcance dos macros objetivos e 

metas da UFPR. Sua elaboração é resultado de discussão interna com as diversas unidades administrativas da 

UFPR, considerando o alcance dos macros objetivos e metas da UFPR. 

1.1.  O PDTI procura descrever as ações de TI a serem desenvolvidas para cada uma das unidades 

organizacionais da Universidade - entendendo-se que as unidades organizacionais em questão são 

aquelas administrativas, uma vez que as didático-pedagógicas não são objeto de ingerência 

administrativa; 
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1.2) O PDTI que está sendo construído considerando, principalmente, a abordagem os seguintes aspectos: 

a)  O atual ambiente de TI do Centro de Computação eletrônica – CCE, relatando os recursos de 

hardware, software, humanos e financeiros disponíveis;  

b) Os projetos a serem realizados e suas prioridades frente aos objetivos e às metas da instituição, bem 

como os recursos de hardware, software, humanos e financeiros necessários para sua efetiva 

implementação, e relatando: o cronograma de execução dos projetos, os principais 

resultados/benefícios esperados, os custos previstos e os fatores críticos de sucesso;  

c)  A demanda de recursos humanos necessária para elaboração e gestão do PDTI ;  

d)  O plano de capacitação dos servidores da área de TI, vez que existe uma constante preocupação da 

UFPR no que diz respeito a esse ponto, pois os servidores capacitados imediatamente são procurados 

por empresas do mercado (privadas) que remuneram melhor que o Poder Executivo e, 

consequentemente, tais servidores são facilmente "seduzidos" por tais empresas, abandonando a 

Serviço Público Federal;  

e) A informação alinhada à estratégia da Unidade: plano de investimentos, contratações de serviços, 

aquisição de equipamentos, quantitativo e capacitação de pessoal e, priorização dos projetos a serem 

atendidos; - Política de aquisição e substituição de equipamentos em conformidade com a Instrução 

Normativa n° 01 , de 19 de Janeiro de 2010;  

f)  Análise de riscos: como um determinado risco pode levar o projeto ao fracasso é essencial à 

identificação de todos os potenciais riscos bem como a definição de medidas para mitigar os 

impactos. 

1.3)  A elaboração do PDTI está sendo construída de forma participativa, sob a coordenação da Assessoria 

de Governança da Tecnologia e da Informação - AGT&I da UFPR, e a versão final será submetida a 

apreciação e aprovação dos conselhos superiores da UFPR (prevista para aprovação na reunião de 

Março/2016 – já foi solicitada prorrogação de prazo à CGU) 

ANÁLISE CRÍTICA:  

 Dada a necessidade de ampla discussão e consequente aprovação pelos Órgãos Superiores, no caso o Conselho 

de Planejamento e Administração – COPLAD, não foi possível finalizar o PDTI para a última reunião de 

Dezembro/2015, ficando seu encaminhamento para o COPLAD no mês de Fevereiro/2016 para aprovação, 

provavelmente, na reunião de Março/2016. 

 Foi solicitada prorrogação de prazo pela AGT&I, via AUDIN. 
 

 

 

ORDEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
ITEM DO RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

30 NA. 201501023 /002 - Constatações 001 1.3 NA. 201501023 /002- 15/04/16 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG 

Diretoria de Infraestrutura da UFPR – PCU/PRA / SUINFRA 35409 
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Continuação 

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se ao gestor que  adote  providências no sentido de formalizar o ajuste contratual mediante instrumento 

adequado, objetivando a alteração de valores do adicional de insalubridade nas planilhas de custo e formação de 

preços dos postos contratados, com repercussão nos respectivos reflexos, em face da necessidade de adequação da 

base de cálculo legal – salário mínimo, encaminhando a este órgão de controle os documentos que demonstrem o 

atendimento da recomendação conforme segue: instrumento de ajuste contratual, planilhas de custo e formação de 

preços retificadas e as planilhas mensais de terceirizados dos serviços até então executados, além das folhas 

analíticas e sintéticas do mesmo período. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG 

 Pró Reitoria de Administração – PRA 35409 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA 

Não foi providenciado o instrumento de ajuste contratual até o momento, tendo em vista que a empresa apresentou 

planilhas ainda consideradas incorretas e não foi possível fazer os ajustes recomendados naquele momento. Porém 

com as providências tomadas pela Administração Central de mandar refazer as planilhas de custo e formação de 

preços pela instituição e cobrar da empresa os valores devidos até então a empresa acatou a notificação n° 02/2016 

e apresentou inclusive novas planilhas que deverão ser analisadas para a efetivação do termo de ajuste contratual. 

ANÁLISE CRÍTICA:  

Prejudicou o atendimento de imediato das recomendações a entrega pela empresa de planilhas em desacordo com 

as recomendações da CGU, o que gerou a busca de orientação junto à Procuradoria e CGU, sem êxito 

Fonte: Audin 

9.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidades por dano do Erário 

No exercício de 2015, não foi realizada nenhuma Tomada de Contas Especial, em âmbito 

administrativo e instaurado pela UFPR. O ressarcimento ao erário, decorrentes de TCE instauradas 

pelo TCU são realizadas pelo Departamento de Administração de Pessoal mediante instauração de 

processo administrativo e inclusão do desconto de valores na ficha financeira do servidor envolvido. 

Fonte: DAP/DIR 

 

A Universidade Federal do Paraná conta, para a realização das atividades de correição, com a 

Gerência de Procedimentos Disciplinares, subordinada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que 

realiza o gerenciamento administrativo dos processos administrativos disciplinares cuja implicação 

seja referente a servidores efetivos do quadro da UFPR e a irregularidade infrinja disposto na Lei nº 

8.112/90. Em relação ao que é de competência da PROGEPE, nos casos em que há apuração de 

responsabilidade de servidores integrantes do quadro efetivo, originando necessidade de 

ressarcimento ao erário, para posterior inclusão de valores na ficha financeira do servidor envolvido. 
Fonte: DAP/DIR 

9.4. Demonstração de conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o 

disposto no art.5º. da Lei 8.666/1993 

Esta unidade observou o disposto no artigo 5º da Lei nº 8.666/1993, ao qual estabelece que o 

pagamento de obrigações contraídas em decorrência da contratação de bens, locações, realização de 

obras e prestação de serviços obedece a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, mantendo 
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ainda, em todos os casos, sua obrigação contratual de não ultrapassar o prazo de 90 (noventa) dias 

para realizar os pagamentos devidos, conforme art. 78, XV, da referida lei 

9.5. Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas 

pela desoneração da folha de pagamento 

Os contratos terceirizados de prestação de serviços continuados firmados com a UFPR não 

apresentam em suas planilhas de formação de preços custos referentes à Contribuição Social-CSLL, 

pois seguem as orientações do Acórdão nº 950/2007-TCU onde tal contribuição, bem como o imposto 

sobre a renda não podem compor custos repassados à Instituição. 

9.6. Informações sobre ações de publicidade e propaganda  

O Departamento de Serviços Gerais – DSG, da Pró-Reitoria de Administração, informa a respeito da 

publicidade institucional. Esta, com o objetivo de divulgar os atos da UFPR visando ao Princípio da 

Publicidade promove a transparência de suas ações no que se refere à divulgação de editais licitatórios 

e avisos correlatos, resultados de licitações, extratos de contratos, termos aditivos, apostilamentos e 

atas de registro de preços, portarias e instrumentos de penalizações, dentre outros. 

As publicações ocorrem através da Imprensa Nacional e como veículo de grande circulação as 

publicações são realizadas pela Editora O Estado do Paraná S.A., selecionada através do Pregão 

Eletrônico nº 54/2015 que resultou na assinatura da Ata de Registro de Preços nº 238/2015 cuja 

vigência corresponde ao período de 07/07/2015 a 06/07/2016. 

Referente às prestadoras dos serviços acima explicitadas, seguem no quadro abaixo as despesas 

efetuadas no exercício de 2015: 

Quadro 77 – Despesas com publicidade 

Despesas com publicidade legal no exercício de 2015 

Publicações 
Programa/ Ação 

Orçamentária 
Valores Empenhados 

Valores pagos (até nov/2015) + 

A pagar (dez/2015) 

Imprensa 

Nacional 
12.364.2032.20RK.0041 R$ 1.034.000,00 R$ 1.079.137,21 

Editora O Estado 

do Paraná S.A. 
12.364.2032.20RK.0041 R$ 26.000,00 R$ 14.796,68 

Total: R$ 1.060.000,00 R$ 1.093.933,89 

Fonte: PRA/DSG/DM/SIAFI 

A Assessoria de Comunicação Social – ACS realiza a publicidade institucional, sem gerar custos 

específicos, da seguinte forma: 

1. Utilização dos veículos de comunicação da UFPR: 

a. Portal na internet 

b. Rádio UFPR 

c. UFPR TV 

d. Periódicos jornalísticos 

2. Publicidade espontânea e gratuita de veículos externos: 

A ACS trabalha gerando releases de assuntos que são encaminhados para veículos de 

comunicação externos, conforme a relevância estes veículos geram conteúdos (jornalísticos) 

sobre as ações, programas e serviços da UFPR. 
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10 ANEXOS E APÊNDICES 

Nota explicativa nº 01/2016 - 26241 UFPR 
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PARTE B – RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES 

B1 – Relatório e/ou parecer da unidade de Auditoria Interna 
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B2 – Parecer de colegiado 

B2.1 Parecer da Comissão do CONCUR 

 

 

CONSELHO DE CURADORES  

 

Comissão Relatora: Conselheiros Prof. Luiz Vamberto Santana, Prof. 

Wido Herwig Schreiner, Prof. Miguel Mansur Aisse, Representante da 

Comunidade, Conselheiro João Luiz Rodrigues Biscaia  e  Representante 

Discente, Conselheira Kamila Anne Carvalho da Silva 

 

Processo: 23075.112796/2016-40 

Data de Abertura: 18/01/2016 

Assunto: Prestação de Contas do Reitor - Prestação de Contas da UFPR referente ao Exercício 

financeiro de 2015 (Of. UFPR 122/16-R).  

Interessado: Gabinete do Reitor 

 

Parecer do CONCUR 

1) Histórico 

 

      Tratam os autos de Processo Administrativo de Prestação de Contas Anual e Relatório de 

Gestão da UFPR, referente ao Exercício Financeiro de 2015 na UFPR, conforme estabelece o art. 70 

da Constituição Federal e demais disposições legais relativas ao controle orçamentário que, nos 

termos do disposto nos Incisos I e II do art. 26 e no Inciso XVII do art. 18 do Estatuto da UFPR, deve 

ser analisada e aprovada pelo Egrégio Conselho de Curadores. O Processo foi encaminhado ao 

CONCUR pelo Magnífico Reitor em 19/02/2015. 

    Para a elaboração do presente Parecer, conforme competências mencionadas no art. 7 do 

Regimento do CONCUR, foi composta em 02 de março de 2016, Comissão Relatora constituída pelos 

Conselheiros Prof. Luiz Vamberto Santana, Prof. Wido Herwig Schreiner, Prof. Miguel Mansur 

Aisse, os membros Representante da Comunidade, Conselheiro João Luiz Rodrigues Biscaia  e  

Representante Discente, Conselheira Kamila Anne Carvalho da Silva a qual apresentou este relatório 

para apreciação e deliberação do pleno do CONCUR. 

  Os trabalhos da Comissão Relatora para a elaboração deste Parecer, utilizou como documentos 

subsidiários o Relatório de Gestão do Exercício de 2015, a apresentação referente à Prestação de 

Contas Ordinárias Anual, formalizada pela PROPLAN ao CONCUR em 02/03/2016 e o Balancete 

2015- Fechamento Anual, contendo o Relatório Final da AUDIN No 002/2016. Na apresentação da 

PROPLAN foram enfatizados indicadores de evolução temporal e comparativos de outras IFES 

quanto ao desempenho institucional de acordo com parametrização do TCU, conforme a DECISÂO 

n.º 408/2002, envolvendo indicadores quantitativos de desempenho financeiro e, em um segundo 

momento, indicadores conforme parametrização do FORPLAD/ANDIFES. Foram consideradas nas 

análises as novas injunções impostas pela Resolução 17/2011, aprovada pelo COPLAD em 

01/11/2011. 
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2) Análise preliminar do conteúdo do Processo 

O Processo de Prestação de Contas referente ao Exercício 2015 desta Universidade Federal 

do Paraná está abrigado nos termos do art. 70 da Constituição Federal. O Relatório de Gestão foi 

elaborado de acordo com as disposições da Resolução TCU n.º 234/2010, atualizada pela Resolução 

TCU n.º 244/2011, da Instrução Normativa TCU n.º 63/2010, atualizada pela Instrução Normativa 

TCU n.º 72/2013, da Decisão Normativa TCU n.º 146/2015, da Decisão Normativa TCU n.º 

147/2015, da Portaria TCU n.º 321/2015, da Portaria CGU n.º 522/2015, Voto e Relatórios do 

Ministro Relator, bem como, Acórdãos de Aprovação da DN.  

A estrutura referencial do Relatório atende ao disposto no Anexo II da Decisão Normativa 

TCU n. 119/2012. O Relatório destaca no seu início a Unidade Consolidada; o HC-Hospital de 

Clínicas, o que possibilita uma análise de desempenho comparativa quer referente a UFPR e desta 

com as IFES que possuem ou não Hospitais Universitários. Na sua parte introdutória, o Relatório 

ainda menciona os responsáveis pelas informações e ações, bem como pela elaboração do documento. 

Ressalta a equipe responsável pela gestão no exercício de 2015, englobando desde o Reitor da UFPR, 

Pró-Reitores, Diretores de Unidades Administrativas e Diretores de Setores. Cumpre realçar que as 

Unidades Consolidadas da UFPR incluem o HC e a Maternidade Victor F. do Amaral. A estrutura do 

Relatório de Gestão contempla Lista de Siglas, Lista de Quadros, uma Introdução, sendo que o 

material mais significativo é apresentado em uma Parte A- Conteúdo Geral, Parte B- Conteúdo 

Específico por Unidade Jurisdicionada ou Grupo de Unidades Afins. Também compõe o Relatório 

um Anexo I, que contém declarações, e Anexo II com Demonstrações Contábeis. Fazem parte do 

processo, o Ofício OF UFPR 122/16-R- de 02 de março de 2016, do Magnífico Reitor da 

Universidade Federal do Paraná Prof. Dr. Zaki Akel Sobrinho, ao Professor Dr. Luiz Vamberto 

Santana, Presidente do CONCUR, encaminhando o Processo n.º 23.075.112796/2016-40, com a 

Prestação de Contas, incluindo o Relatório de Gestão Exercício 2015. 

O Conselho de Curadores da UFPR recebeu em sessão ordinária realizada em 02 de março de 

2016, os documentos relativos ao Relatório de Gestão do Exercício de 2015, apresentado aos órgãos 

de controle interno e externo, como “prestação de contas ordinárias anual” a que esta unidade está 

obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado pela Pró-Reitoria de Planejamento, 

Orçamento e Finanças da UFPR. 

Esse documento contém 393 páginas e está distribuído em: 

 

INTRODUÇÃO  

Como está estruturado o Relatório de Gestão  

O presente Relatório de Gestão apresenta-se como um demonstrativo das ações 

desenvolvidas na UFPR no exercício de 2015, tanto na área acadêmica quando 

administrativas, em complementação aos demonstrativos contábeis e financeiros, de 

responsabilidade da UFPR.  ; 

  A estrutura do relatório segue o conjunto de itens de informações atribuído pelo sistema e-

Contas a esta UPC. O Relatório de Gestão de 2015 traz os resultados alcançados no exercício 

de 2015 por meio do desenvolvimento das ações previstas no Plano de Gestão 2013-2016 e 

no Plano de Desenvolvimento Institucional 2012-2016. 

A Relatório de Gestão 2015 da UFPR está estruturado da seguinte forma : 

 

PARTE A – RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
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Item 1 – Elementos pré-textuais  

1.1. Capa; 1.2.  Folha de rosto; 1.3. Lista de siglas e abreviações; 1.4. Lista de tabelas, quadros, 

gráficos e figuras; 1.5. Lista de  anexos e apêndices; 1.6. Sumário. 

Item 2 – Apresentação 

Item 3 – Visão Geral da Unidade 

3.1.  Finalidade e Competências; 3.2. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento 

da unidade; 3.3. ambiente de atuação; 3.4. Organograma; 3.5. Macroprocessos Finalísticos. 

Item 4.  Planejanento Organizacional e desempenho Orçamentário e Operacional 

4.1. Planejamento Organizacional; 4.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício; 4.1.2. 

Estágio de implementação do planejamento estratégico; 4.1.3. Vinculação dos planos da 

unidade com as competências institucionais e outros planos; 4.2. Formas e instrumentos de 

monitoramento da execução e resultados dos planos; 4.3. Desempenho orçamentário; 4.3.1.  

Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançados; 

4.3.2. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade 

da unidade; 4.3.3. Fatores intervenientes do desempenho orçamentário; 4.3.4. Obrigações 

assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento; 4.3.5. Restos a pagar de exercícios 

anteriores; 4.3.6. Execução descentralizada com transferência de recursos; 4.3.7. Informações 

sobre a realização das receitas;  4.3.8. Informações sobre a execução das despesas;  4.3.9. 

suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal; 

4.4. Desempenho operacional; 4.5. Apresentação e análise dos indicadores de desempenho 

conforme deliberações do TCU; 4.6. Informações sobre projetos e programas financiados com 

recursos externos. 

Item 5. Governança 

5.1. Descrição das estruturas de governança; 5..2 Atuação da unidade de auditoria interna, 5.3 

Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos;  5.4.  Gestão de riscos e 

controles internos;  

Item 6. Relacionamento com a sociedade:  

 6.1. Canais de acesso ao cidadão; 6.2 Carta de Serviços ao Cidadão; 6.3 Aferição do grau de 

satisfação dos cidadãos-usuários; 6.4  Mecanismos de transparência das informações 

relevantes sobre a atuação da unidade; 6.5. Medidas para garantir a acessibilidade aos 

produtos, serviços e instalações;  

Item 7.  Desempenho financeiro e informações contábeis 

7.1. Desempenho financeiro no exercício; 7.2. Informações sobre medidas para garantir a 

sustentabilidade financeira dos compromissos relacionados à educação superior; 7.2.1. 

Políticas, instrumentos e fontes de recursos para ensino, pesquisa e extensão; 7.2.2.  

Demonstração da alocação dos recursos captados e dos resultados; 7.2.3. Informações sobre 

projetos desenvolvidos pelas fundações de apoio regidas pela Lei 8.958/1994;  7.3.  

Tratamento contábil da depreciação, da amortização, e da exaustão de itens do patrimônio e 

avaliação e mensuração dos ativos e passivos; 7.4.  sistemática de apuração de custos no 

âmbito da unidade; 7.5. demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas 

explicativas. 

Item 8.  Áreas especiais de Gestão 
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8.1. Gestão de pessoas; 8.1.1. Estrutura de pessoal da unidade; 8.1.2. demonstrativo das despesas com 

pessoal; 8.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal; 8.1.4. contratação de pessoal de apoio 

e de estagiários; 8.1.5. Contratação de consultores com base em projetos de cooperação 

técnica com organismos internacionais; 8.2. Gestão do patrimônio e infraestrutura; 8.2.1. 

Gestão da frota de veículos; 8.2.2. política de destinação de veículos inservíveis ou fora de 

uso e informações gerenciais sobre veículos nessas condições; 8.2.3. Gestão do patrimônio 

imobiliário da União;  8.2.4. Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas 

ou privadas;  8.2.5.  Informações sobre imóveis locados de terceiros; 8.2.6.  Informações sobre 

a estrutura física; 8.3. Gestão da tecnologia da Informação; 8.3.1 Principais sistemas de 

Informações.  

Item 9.  Conformidade da Gestão e demandas dos órgãos de controle 

9.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU; 9.2 Tratamento de recomendações do 

órgão de controle interno; 9.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por 

dano ao Erário; 9.4.  Demonstração de conformidade do cronograma de pagamentos de 

obrigações com o disposto  no art. 5.º da Lei 8.666/1993; 9.5.  Informações sobre a revisão 

dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de 

pagamento; 9.6. Informações sobre ações de publicidade e propaganda.  

 

Item 10. ANEXOS E APÊNDICES 

          PARTE B - RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES 

B1 – Relatório e/ou parecer da unidade de Auditoria Interna; 

 B2 – Parecer de Colegiado; 

 B3 – Relatório de instância ou área de correição; 

 B4 -  Declarações de integridade; 

   PARTE C – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

    

            C1 Projetos desenvolvidos pelas fundações de apoio 

 

3)Análise contábil da prestação de contas 

A parte financeira da Prestação de Contas está completamente documentada junto ao 

SIAFI, inclusive estando aberta aos Tribunais de Conta e Controladoria Geral da União. 

Toda a entidade de direito público tem suas receitas realizadas através da Lei de 

Orçamento Anual (LOA). O orçamento dura um ano civil e consiste na estimativa das receitas 

e despesas para o exercício, sendo depois substituído por outro. 

A partir do exercício de 2015 as informações contábeis passam a ser divulgadas em um 

novo padrão, já incorporando o processo de convergência às normas internacionais. Apesar 

das alterações, permanece em uso o SIAFI, que consiste no principal instrumento utilizado 

para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial 

do Governo Federal. 
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Durante o exercício podem ocorrer diversas situações que podem alterar a previsão 

orçamentária inicial. São elas: 

1-Excesso ou falta de arrecadação na esfera federal 

2-Superávit ou déficit da arrecadação própria 

3-Transferência de recursos interministeriais 

O ano de 2015 foi particularmente afetado por contingenciamentos por parte do Governo 

Federal, já a partir de junho de 2015, tendo em vista a queda da arrecadação que acompanha a crise 

econômica atualmente em curso no país. 

A UFPR, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, consolida três unidades 

orçamentárias: 26241 UFPR, 26372 HC e 26444 HMVFA. 

Conforme orçamento global da UFPR, os recursos inicialmente previstos totalizaram R$ 

1.210.259.966,00. Tendo em vista alterações orçamentárias e descentralizações o orçamento inicial 

passou ao valor de R$ 1.747.006.068,00. Ao final do exercício, R$ 1.634.817.753,00, ou seja, 93,58% 

do previsto havia sido empenhado. Os restantes R$ 112.188.315,00, ou seja, 6,42% não empenhados 

constituíram crédito disponível para a Universidade. Pode-se concluir que apesar do 

contingenciamento imposto pelo Governo Federal a UFPR concluiu o ano de 2015 no azul. Os 6,42% 

não empenhados foram causados por razões externas tais como recursos liberados muito próximos ao 

encerramento do exercício financeiro e liberação de emendas parlamentares muito de afogadilho, pois 

tais recursos ensejavam planejamento prévio e processo licitatório. 

O orçamento da Universidade impressiona pelo seu valor. O crédito total comparativo dos 

anos 2013, 2014 e 2015 cresceu respectivamente de R$ 1.513.450,274,00 (2013), R$ 

1.647.482.798,00 (2014) para R$ 1.747.006.068,00 (2015). Observando este crescimento, pouco se 

nota do contingenciamento imposto à Universidade neste último ano. 

A análise do balancete final do ano de 2015 demonstra novamente os já conhecidos problemas 

de uma distribuição pouco produtiva dos recursos, já que a parte do leão dos recursos é destinada ao 

pagamento de pessoal ativo e aposentado. Os valores executados em folha de pagamento foram de 

R$ 846.179.767,00 para os ativos e de R$ 388.570.043,00 para aposentados e pensionistas. 

Historicamente as despesas de custeio representam cerca de 95% do montante global, enquanto que 

as despesas de capital não atingem os 5%. Isto demonstra uma relação custeio/capital perversa que 

trabalha contra o crescimento saudável e produtivo da Universidade. 

 

4) Apreciação dos resultados e recomendações do CONCUR 

A análise dos indicadores gerais da UFPR, elaborados pela equipe da PROPLAN, evidencia 

várias tendências importantes. 

Um indicador sem tendência de melhora é a denominada ¨Taxa de Sucesso na Graduação¨, a 

qual desde 2011 não consegue se distanciar dos 60%. O indicador reflete que globalmente a 

Universidade gradua 60% dos estudantes que nela ingressam. Como o indicador não demonstra sinais 

de melhoria há anos, seria adequado que a Universidade tomasse decisões e iniciativas para melhorar 

este quadro. 

O indicador ¨Titulação do Corpo Docente¨ com 77% de professores-doutores parece bem 

positivo, já que o ¨Índice de Qualificação do Corpo Docente¨ atinge 4,37 pontos em 5,0 possíveis. 

O perfil e o número de técnicos administrativos pode ser entendido como adequado. 
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Os indicadores de Ensino: ¨Ensino de Graduação¨ mostram desempenhos altamente diversos 

e oscilatórios entre os vários Setores da Universidade. O mesmo acontece no ¨Ensino da Pós-

Graduação¨. 

Os indicadores de pesquisa merecem reflexão. Dos 2.417 professores, 1.857 são doutores, 

1.799 tem dedicação exclusiva e 1.446 pertencem a algum Grupo de Pesquisa do CNPq. Ao todo a 

UFPR conta com 493 Grupos de Pesquisa, o que dá uma média de aproximadamente 3 pesquisadores 

por grupo, o que pode ser considerado muito baixo. Estes números indicam que há um espaço 

considerável ainda a ser percorrido pela UFPR para que a mesma se transforme em uma Universidade 

de pesquisa. 

A UFPR no ano de 2015 teve 4 patentes licenciadas, 7 concedidas e 52 depositadas. Estes 

números se comparam desfavoravelmente às 44.475 produções intelectuais publicadas pelos 

pesquisadores. Então, embora a Universidade tenha um elevado indicador de pesquisa, este indicador 

demonstra vínculo limitado com o setor produtivo brasileiro. Há que se buscar meios de incentivo e 

estímulo a uma intensificação da relação Universidade com a estrutura de produção do país. 

Os dados apontam que em 2015 o número de docentes que atuaram em ações de extensão 

foram1.231. Foram desenvolvidas 850 ações de extensão, envolvendo 2.433 graduandos e 79 pós-

graduandos, num total global de 1.943.570 horas de dedicação a esta atividade. Estes números 

impressionam, porém, parecem reduzidos se comparados com a dedicação ao ensino e à pesquisa. O 

documento analisado não fornece os dados globais sobre ensino e pesquisa e, portanto, não é possível 

compará-los. Sugere-se que a PROPLAN inclua no próximo relatório de gestão os números globais 

também para o ensino e pesquisa. 

Da análise dos indicadores TCU, os pontos mais relevantes a serem considerados são os 

seguintes: 

 O número total de alunos de graduação ampliou-se significativamente, saltando de 26.431 em 

2014 para 29.780 em 2015, ou seja, um incremento de 13% 

 Por outro lado, o crescimento do número de alunos de Pós-Graduação Stricto Sensu foi de 

apenas 3%.  No conceito médio CAPES dos cursos de Pós-Graduação houve redução de 4,26 

para 4,06. 

Segundo os indicadores FORPLAD/ANDIFES pode-se destacar o seguinte: 

 

     A- Graduação:  

 Em termos de matrículas noturnas o indicador permaneceu estável em 0,34. Indica que a 

Universidade tem um espaço grande para crescer, buscando atender outro público alvo – 

pessoas que trabalham durante o dia e buscam formação noturna. Esta estratégia é seguida por 

Universidades particulares. A UFPR poderia incrementar o ensino noturno em áreas 

promissoras e convenientes. 

 O índice de evasão caiu abruptamente e 12,68 para 1,56. Embora os números estejam em 

bases diferentes com relação à taxa de sucesso este ponto merece destaque.  

Em linhas gerais o conjunto de indicadores reflete a mesma situação dos indicadores do TCU. A 

estratégia da UFPR na área do crescimento do ensino de graduação é evidente. Novos cursos e novas 

frentes de trabalho foram adicionadas. No entanto, a UFPR precisa avaliar com cuidado este 

crescimento, não descuidando da priorização da qualidade. 
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B -Pós-graduação: 

 O indicativo ¨Taxa de Excelência da Pós-Graduação¨ sofreu uma redução de 0,54 para 0,50. 

A Taxa de Produtividade Docente Doutor também foi reduzida de 0,71 para 0,50. 

 Em termos de cobertura de bolsa para Mestrado houve um pequeno decréscimo de 0,40 para 

0,39. A cobertura de bolsas para doutorado foi ampliada de 0,45 para 0,54. 

 O índice de matrícula de Mestrado cresceu de 290 para 304 (5%) e o de Doutorado de 606 

para 616. (2%). 

 Por outro lado, a produtividade Docente Doutor teve redução de 0,71 para 0,50. 

 

Observa-se que a intensidade de crescimento da Pós-Graduação não ocorre de forma diretamente 

proporcional à da graduação. Esta é uma tendência para a qual a UFPR deverá dar atenção no futuro. 

 

B -Pesquisa 

 A taxa de alunos com bolsa caiu entre 2014 e 2015. O índice, que era de 0,12 caiu para 0,09. 

Considerando somente a graduação o indicador é estável, mas na pós-graduação caiu de 0,50 

para 0,37. 

 A produção intelectual demonstrou estabilidade.  As patentes licenciadas caíram de 1,00 para 

0,57 e as concedidas aumentaram de 0,01 para 0,13.  

 

O quadro reforça a tendência da UFPR em focar mais na Graduação e menos na Pós-Graduação. 

As necessidades futuras indicam a busca de soluções e alternativas inovadoras. A UFPR precisa 

avaliar de forma adequada a sua estratégia de crescimento. A Pós-Graduação será um diferencial no 

futuro próximo. 

 

C -Extensão 

 No que tange a extensão os indicativos referentes às ações de professores e alunos mostram 

parâmetros decrescentes, bem como a carga horária dos docentes para estas atividades. O 

número de ações executadas, no entanto foi implementada de maneira muito positiva.  

 Necessárias serão ações mais propositivas da UFPR no que tange a esta atividade de extensão. 

A presença da Universidade junto à comunidade é de fundamental importância, não só pela 

grandeza da Universidade, mas, e principalmente, pelo trabalho que pode executar. Neste 

aspecto, os trâmites administrativos existentes muitas vezes dificultam ou impedem a 

materialização das atividades de extensão. 

 

D – Acervo 

A análise do acervo reflete dados interessantes e preocupantes.  

 Chama muito a atenção a densidade de consultas por livro. Em 2011 este indicativo era de 

0,43 e em 2015 atingiu 0,12. Conclui-se que os alunos não estão usando as bibliotecas para 

estudar em livros. 

 A densidade de livros e de títulos também vem sofrendo pequenas reduções, à exceção dos 

periódicos.  

 Os e-books disponíveis nas bibliotecas também não estão crescendo em taxas significativas. 
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Seria interessante uma ação mais proativa da UFPR, visando a intensificar a presença discente no 

âmbito das bibliotecas. Mesmo com o uso da internet, os alunos poderão ganhar muito voltando a 

usar os livros. A biblioteca é um centro de saber e deve-se incentivar os alunos para que usem a 

mesma. 

 

E – Servidores 

As mudanças que vem ocorrendo no quadro de servidores processa-se de maneira muito lenta. A 

UFPR já tem este quadro bem estruturado e poucas atividades fugiram do seu normal crescimento. 

 

F – Hospitais Universitários. 

Nossas instituições estão consolidadas e sua performance é estável. 

 

5) Conclusão 

 

Realizada a análise do Relatório de Gestão do exercício de 2015, cumpre registrar que não foi 

constatada qualquer impropriedade, inadequação ou inobservância dos preceitos legais 

aplicáveis à gestão das IFES, no que toca à aplicação de recursos financeiros advindos do 

Tesouro Nacional e de outras fontes. 

Desta forma, a Comissão recomenda a aprovação da presente ¨Prestação de Contas/ 

Relatório de Gestão da Universidade Federal do Paraná relativo ao Exercício Financeiro 

de 2015, pelo Egrégio Conselho de Curadores-CONCUR 

 

Curitiba, Sala das Sessões, 23 de março de 2016, pelos relatores 

 

 

 

Conselheiro Prof. Luiz Vamberto Santana 

 

Conselheiro Prof. Wido Herwig Schreiner 

 

Conselheiro Prof. Miguel Mansur Aisse 

 

Conselheiro João Luiz Rodrigues Biscaia   

 

Conselheira Kamila Anne Carvalho da Silva 
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B2.2 Parecer do CONCUR 
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B2.3 Parecer do COPLAD 
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B3 – Relatório de instância ou área de correição 
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B4 – Declarações de integridade 

B4.1 Declaração de integridade e completude das informações sobre contratos e convênios 

nos sistemas estruturantes da Administração Pública Federal 

a) Coordenadoria de Relações Institucionais – CRI 
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b) Pró-Reitoria de Administração – PRA 
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B4.2 Declaração de integridade e completude dos registros no Sistema de Apreciação e 

Registro dos Atos de Admissão e Concessões – SISAC 
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B4.3 Declaração de cumprimento das disposições da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das 

declarações de bens e rendas 
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B4.4 Declaração de integridade dos registros das informações no Sistema Integrado de 

Planejamento e Orçamento 

Este item não se aplica à Universidade Federal do Paraná. 
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B4.5 Declaração sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial 
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B4.6 Declaração do contador sobre a fidedignidade dos registros contábeis no Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 
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PARTE C – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Este item solicita informações sobre projetos desenvolvidos pelas fundações de apoio regidas pela Lei 8.958/1994. 

Há que se considerar algumas observações: 

[Nota1] Campo “Finalidade”: informamos que a UFPR passou a adotar o enquadramento dos projetos em Ensino, Pesquisa, Extensão, 

Desenvolvimento Institucional e Desenvolvimento Científico e Tecnológico após tomar ciência do Acórdão 3559/2015-TCU-Plenário, que determina 

ao Ministério da Educação, no item 9.6.2.12.1: 

 

9.6.2.12.1. Classificar seus projetos em ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional ou 

desenvolvimento científico e tecnológico (fundamentado no art. 1º, caput, da Lei 8.958/1994 c/c o art. 1º, § único, do 

Decreto 7.423/2010); 

Dessa forma, somente os projetos que iniciaram seu trâmite após a publicação do citado acórdão, apresentam o enquadramento solicitado. 

 

[Nota2] Campo “Recursos da UPC à disposição da fundação > Materiais”: em atendimento ao inciso II, Parágrafo 1º, Art. 6º do Decreto 7.423/2010, a 

UFPR mantém, nos projetos celebrados com fundação de apoio, a informação de ressarcimento da instituição pela utilização de seus bens e serviços. 

 

[Nota3] campo “Recursos da UPC à disposição da fundação > Humanos”: não há disponibilização de servidores da UFPR às fundações, em razão da 

vedação prevista no Art. 4º do Decreto 7.423/2010. A participação de servidores em projetos executados com apoio das fundações ocorre 

exclusivamente fora de sua jornada de trabalho, conforme normatizado pela Resolução 17/11-COPLAD/UFPR, a saber: 

 

Art. 5º A participação de servidor da UFPR, docente ou técnico-administrativo, contemplado ou não com a 

concessão de bolsa, em atividades relativas a projetos promovidos em parceria com Fundação de apoio, não poderá 

prejudicar o cumprimento de suas atribuições contratuais e regulares perante a UFPR e fica condicionada ao 

atendimento dos seguintes requisitos:  

a) Deve ter caráter eventual e de curta duração, e  

b) Não poderá exceder, semestralmente, o equivalente a 10 (dez) horas semanais no caso de percepção de 

bolsas concedidas nos termos desta Resolução.2  
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Parágrafo Único: É vedado ao servidor da UFPR, no caso de percepção de bolsa, contabilizar a participação em 

projetos realizados nos termos previstos nesta Resolução, como atribuições decorrentes das atividades contratuais 

e regulares perante a UFPR.  

Art. 6º A participação de servidor da UFPR em projetos estabelecidos nos termos desta Resolução deverá ser 

formalizada mediante Termo Individual de Participação no Projeto, constante do Anexo I, assinado pelo servidor e 

seu chefe imediato, indicando, de forma detalhada, a atuação do servidor no projeto proposto (atividades, período 

de atuação no projeto e carga horária semanal que o servidor desenvolverá as atividades previstas e bolsa prevista 

em decorrência da atuação do servidor nas atividades).  

Parágrafo Único: A qualquer tempo e sem prejuízo das demais providências previstas na Lei 8.112/90, a 

autorização concedida para participação de servidor da UFPR em projeto realizado em parceria com Fundação 

de Apoio deverá ser imediatamente suspensa pelo chefe imediato, ou por qualquer outra autoridade legalmente 

constituída, que tenha comprovação de que a participação do servidor no projeto esteja ensejando prejuízo ao 

cumprimento de seus encargos contratuais e regulares perante a UFPR. 
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C1.1 – Projetos desenvolvidos pelas fundações de apoio – FUNPAR 

Quadro 78 – Projetos desenvolvidos pela fundação de apoio – FUNPAR 

 

Financeiros

Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Qtde Valor

1 Não definida 2011 193 Contrato

Projeto Estratégias, Caracterização e

Análise de Marcadores Genéticos de

importância visando a Gestão da Saúde,

Segurança Pública e Bem Comum - LIGH

03/08/2011 03/08/2016 25.847.715,29     6.492.965,29   25.847.715,29 

2 Não definida 2012 15 Contrato

Programa de extensão universitária como

espaço integrado para ensino e

aprendizagem, pesquisa e formação de

professores de línguas e culturas

diversas - CELIN

26/01/2012 26/01/2017 16.879.184,40   14.632.315,20   16.879.184,40 

3 Não definida 2013 782813 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento do

Projeto Inteligência Esportiva, de acordo

com o Plano de Trabalho devidamente

aprovado.

16/07/2013 15/07/2018 12.014.455,28 6.069.460,03     12.014.455,28 

4 Não definida 2013 786821 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento do

Projeto intitulado Formação continuada

de professores da Educação Básica no

Estado do Paraná, de acordo com o Plano

de Trabalho devidamente aprovado.

08/10/2013 07/10/2017 9.980.000,00   9.980.000,00       9.980.000,00 

5 Não definida 2014 809858 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento do

Projeto Apoio Técnico e Operacional para 

a elaboração de estudos de viabilidade

Técnico-econômica e ambiental - EVTEA.

25/07/2014 25/05/2016 9.754.466,90   9.754.466,90       9.754.466,90 

Página na Internet : http://www.funpar.ufpr.br/

[Nota2] [Nota3]

Identificação da fundação de apoio

Nome: Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura

CNPJ: 78.350.188/0001-95

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto

Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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Continuação 

 

  

Financeiros

Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Qtde Valor

6 Não definida 2013 22 Contrato

Programa de Monitoramento da

Qualidade dos Combustíveis (PMQC) no

Estado do Paraná - LACAUT

14/02/2013 14/02/2016 8.027.444,64       8.027.444,64     8.027.444,64 

7 Não definida 2014 812116 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento do

projeto intitulado Desenvolvimento e

aplicação de metodologia de avaliação

objetiva das condições funcionais e

estruturais de obras de artes especiais ,

de acordo com o Plano de Trabalho

17/11/2014 16/11/2016 7.018.839,40   3.509.419,70       7.018.839,40 

8 Não definida 2013 784486 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando a Gestão Operacional e 

Financeira do Projeto de Gestão,

Supervisão e Execução de Programas

Ambientais das Obras de Pavimentação

da BR-487/PR - Lotes 02 e 03, de acordo

com o Plano de Trabalho devidamente

12/09/2013 08/06/2016 6.302.257,13   6.302.257,13       6.302.257,13 

9 Não definida 2012 774650 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento do

Projeto Inclusão Digital Integrada, de

acordo com o Plano de Trabalho

devidamente aprovado.

12/11/2012 12/12/2017 5.543.830,35   5.513.830,35       5.543.830,35 

10
Desenvolvimento 

Institucional
2015 817562 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando a realização do

Processo Seletivo da UFPR 2015-2016, de

acordo com o Plano de Trabalho

devidamente aprovado.

01/10/2015 30/09/2016 4.836.036,64   4.836.036,64       4.836.036,64 

11 Não definida 2012 84 Contrato Projeto Estudos Ambientais - BR 262/MS 04/09/2012 28/05/2015 4.523.203,78       4.523.203,78     4.523.203,78 

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos
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Continuação 

 

Financeiros

Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Qtde Valor

12 Não definida 2015 823822 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o Aperfeiçoamento do

Sistema Único de Saúde/Educação e

Formação em Saúde para manutenção do

Programa Nacional Telessaúde Brasil, de

acordo com o Plano de Trabalho

devidamente aprovado.

10/12/2015 09/12/2017 4.340.400,00   -                       4.340.400,00 

13 Não definida 2014 812649 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento do

Projeto de Pesquisa de redes sociais em

nuvens voltadas para objetivos

educacionais, de acordo com o Plano de

Trabalho devidamente aprovado.

18/11/2014 31/12/2017 4.115.189,10   1.157.539,37       4.115.189,10 

14 Não definida 2014 811493 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento do

Processo Seletivo da UFPR - 2014/2015

(Vestibular), de acordo com o Plano de

Trabalho devidamente aprovado.

08/10/2014 08/10/2015 3.609.738,90   3.609.738,90       3.609.738,90 

15 Não definida 2013 787227 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento do

Processo Seletivo da UFPR (Vestibular),

de acordo com o Plano de Trabalho

devidamente aprovado.

11/10/2013 10/10/2018 3.457.754,44   3.457.754,44       3.457.754,44 

16 Não definida 2013 793943 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando a realização do Projeto

Inclusão Digital: Tecnologias para as

Cidades Digitais pela UFPR - UFPR.

20/12/2013 20/06/2016 3.192.831,51   3.192.831,51       3.192.831,51 

17 Não definida 2015 816111 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento do

Projeto Análise de minerais e rochas no

ensino, pesquisa e extensão na UFPR -

LAMIR, de acordo com o Plano de

Trabalho devidamente aprovado.

01/04/2015 01/04/2020 2.891.711,63   19.990,00            2.891.711,63 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos



363 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Continuação 

 

Financeiros

Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Qtde Valor

18 Não definida 2014 809995 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento do

projeto Pacto Nacional pela Alfabetização

na Idade Certa - PROLETRAMENTO, de

acordo com o Plano de Trabalho

devidamente aprovado.

16/10/2014 15/10/2016 2.367.083,44   631.680,80          2.367.083,44 

19
Desenvolvimento 

Institucional
2015 817563 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando a realização do

Concurso Público Companhia Paranaense

de Energia - COPEL, de acordo com o

Plano de Trabalho devidamente

aprovado.

24/09/2015 23/09/2016 2.059.851,07   1.840.592,63       2.059.851,07 

20 Não definida 2014 811487 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento do

projeto intitulado Formação Continuada

de Professores e Coordenadores

pedagÃ³gicos do Ensino médio, de

acordo com o Plano de Trabalho

devidamente aprovado.

30/09/2014 29/09/2016 1.902.591,49   1.765.642,00       1.902.591,49 

21 Não definida 2014 802127 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento do

Concurso Público para provimento de

vagas para o cargo de Técnico Judiciário

do Tribunal de Justiça do Estado do

Paraná, de acordo com o Plano de

Trabalho devidamente aprovado.

15/05/2014 15/05/2015 1.881.599,95   1.881.599,95       1.881.599,95 

22 Não definida 2015 817113 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento do

projeto intitulado Apoio Técnico e

operacional para os estudos da prática

regulatória, vantagens competitivas e

oferta e demanda de carga entre os países

signatários do acordo da Hidr.

14/08/2015 13/02/2017 1.762.398,77   673.791,00          1.762.398,77 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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Continuação 

 

  

Financeiros

Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Qtde Valor

23 Não definida 2011 282 Contrato

Apoio na gestão administrativa e

financeira dos cursos na modalidade de

Educação a Distância, oferecido pela

CIPEAD/PROGRAD

28/11/2011 28/11/2016 1.750.000,00       1.747.860,01     1.750.000,00 

24 Não definida 2013 782391 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento da

Conferência Nacional e Educação -

CONAE 2014: Etapa Municipal ou

Intermunicipal, de acordo com o Plano de

Trabalho devidamente aprovado.

10/05/2013 30/10/2015 1.353.440,00   1.353.440,00       1.353.440,00 

25
Desenvolvimento 

Institucional
2015 816112 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento do

Concurso Público para o provimento de

vagas ao cargo de Guarda Municipal para

o Município de Curitiba, de acordo com o

Plano de Trabalho devidamente

aprovado.

27/04/2015 26/04/2016 1.257.292,52   1.230.292,52       1.257.292,52 

26 Não definida 2014 801600 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando a realização de

Processo Seletivo Itaipu Binacional, de

acordo com o Plano de Trabalho

devidamente aprovado.

10/04/2014 09/04/2016 1.251.173,68   1.251.173,68       1.251.173,68 

27 Não definida 2013 790785 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento do

Projeto intitulado Formação da Rede em

Educação Infantil: avaliação de Contexto - 

Fase 1, de acordo com o Plano de

Trabalho devidamente aprovado.

20/12/2013 31/03/2016 1.226.685,00   1.226.685,00       1.226.685,00 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos



365 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Continuação 

 

  

Financeiros

Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Qtde Valor

28 Não definida 2011 307 Contrato Projeto Telessaúde no Paraná 08/12/2011 07/12/2016 1.149.600,00       1.149.600,00     1.149.600,00 

29 Não definida 2014 811839 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento do

Curso de Licenciatura em Educação do

Campo, de acordo com o Plano de

Trabalho devidamente aprovado.

17/12/2014 16/12/2018 960.000,00      480.000,00             960.000,00 

30 Não definida 2011 305 Contrato
Rede Nacional de Formação de

Professores
08/12/2011 06/12/2015 902.596,90             902.596,90        902.596,90 

31 Pesquisa 2015 823526 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando a realização do Projeto

de Pesquisa Sistema de Monitoramento

das Políticas de Promoção da Igualdade

Racial - SMPPIR, de acordo com o Plano

de Trabalho devidamente aprovado.

07/12/2015 06/03/2018 881.058,27      -                          881.058,27 

32 Não definida 2015 816133 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento do

Programa de Desenvolvimento

Educacional - PDE - 7ª Edição - 2014-2015,

de acordo com o Plano de Trabalho

devidamente aprovado.

31/03/2015 30/03/2017 855.302,40      681.435,23             855.302,40 

33 Não definida 2011 205 Contrato
Projetos de Educação à distância da

UFPR - PACC
21/11/2011 21/11/2016 766.524,94             766.524,94        766.524,94 

34 Pesquisa 2015 816413 Convênio

Conjugação de esforços entre os

partícipes visando o desenvolvimento do

Projeto de Pesquisa: Estudo da Qualidade

das Águas Subterrâneas do Estado do

Paraná, de acordo com o Plano de

Trabalho devidamente aprovado.

02/07/2015 01/07/2017 807.601,49      -                          807.601,49 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Quantidade Valor

35 Não definida 2013 792473 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Programa de Desenvolvimento 

Educacional - PDE- 6ª Edição - 2013-

2014, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

08/01/2014 08/01/2016 739.278,14       739.278,14              739.278,14 

36 Não definida 2014 812117 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Projeto Internacionalização e 

digitalização do catálogo da Editora 

UFPR, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

18/11/2014 18/11/2016 719.900,00       299.900,00              719.900,00 

37 Não definida 2014 806624 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em Direito 

Ambiental - Turma 2014, de acordo com 

o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

11/08/2014 11/08/2016 618.960,00       403.360,00              618.960,00 

38 Ensino 2015 817561 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em Direito 

Ambiental - Turma 2015, de acordo com 

o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

15/10/2015 14/10/2017 618.960,00       123.792,00              618.960,00 

39 Não definida 2014 802072 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Medicina do Trabalho - Turma 2014, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

02/06/2014 02/06/2016 606.750,00       437.175,00              606.750,00 

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos
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Financeiros

Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Quantidade Valor

40 Não definida 2014 806104 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de MBA em Gestão do 

Agronegócio  - Turma 2014, de acordo 

com o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

23/07/2014 23/07/2016 577.650,00       286.507,80              577.650,00 

41 Ensino 2015 817051 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização de MBA em 

Gestão do Agronegócio - Turma 2015, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

03/08/2015 02/08/2017 577.650,00       115.530,00              577.650,00 

42 Não definida 2014 809848 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Concurso Público Defensoria Pública 

do Estado do Paraná, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

18/08/2014 18/08/2015 568.089,40       568.089,40              568.089,40 

43 Não definida 2013 787423 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Projeto Intitulado Laboratório de 

Cultura Digital Nuestra América, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

21/10/2013 21/10/2015 546.840,00       546.840,00              546.840,00 

44 Não definida 2014 812711 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Programa Nacional Educação, 

Pobreza e Desigualdade Social, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

20/11/2014 20/11/2016 542.277,00       542.277,00              542.277,00 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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Financeiros

Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Quantidade Valor

45 Não definida 2013 786827 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA em 

Gestão do Agronegócio - Turma 2013, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

03/10/2013 03/10/2015 538.840,00       446.799,51              538.840,00 

46 Não definida 2014 802543 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Ortodontia - Turma 2014, de acordo 

com o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

18/06/2014 18/06/2017 523.260,00       246.800,00              523.260,00 

47 Não definida 2014 804826 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em Gestão 

Florestal - Turma 2014, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

18/07/2014 18/07/2016 495.030,00       324.426,67              495.030,00 

48 Não definida 2014 811005 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Economia e Meio Ambiente - Turma 

2014, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

24/09/2014 24/09/2016 495.030,00       205.154,88              495.030,00 

49 Não definida 2014 812379 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em Projetos 

Sustentáveis, Mudanças Climáticas e 

Gestão Corporativa de Carbono - Turma 

2014, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

20/02/2015 19/02/2017 495.030,00       159.064,42              495.030,00 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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Financeiros

Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Quantidade Valor

50 Ensino 2015 816297 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Economia e Meio Ambiente - Turma 

2015, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

15/05/2015 14/05/2017 495.030,00       87.921,93                495.030,00 

51 Ensino 2015 817023 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA em 

Manejo Florestal de Precisão - Turma 

2015, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

03/08/2015 02/08/2017 495.030,00       13.026,92                495.030,00 

52 Ensino 2015 817032 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA em 

Gestão Florestal - Turma 2015, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

27/07/2015 27/07/2017 495.030,00       99.006,00                495.030,00 

53 Não definida 2013 786002 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Economia e Meio Ambiente - Turma 

2013, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

12/09/2013 12/09/2015 481.260,00       302.765,39              481.260,00 

54 Não definida 2013 786664 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em Gestão 

Florestal - Turma 2013, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

03/10/2013 03/10/2015 481.260,00       338.910,65              481.260,00 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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Financeiros

Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Quantidade Valor

55 Não definida 2013 787140 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em Projetos 

Sustentáveis - Turma 2013, de acordo 

com o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

07/04/2014 07/04/2016 481.260,00       326.535,78              481.260,00 

56 Não definida 2012 773454 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA em 

Gestão do Agronegócio - Turma 2012, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

05/09/2012 31/05/2015 467.724,00       451.224,52              467.724,00 

57
Desenvolvimento 

Institucional
2015 817367 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando a realização do 

Concurso Público do município de 

Almirante Tamandaré©, de acordo com 

o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

30/09/2015 30/09/2016 462.010,00       369.608,00              462.010,00 

58 Não definida 2014 802459 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Agronegócio - Turma 2013, de acordo 

com o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

15/07/2014 15/07/2016 453.450,00       365.025,43              453.450,00 

59
Desenvolvimento 

Institucional
2015 816108 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Concurso Público para provimento 

de vagas ao cargo de procurador nível I 

para o município de Curitiba, de acordo 

com o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

29/05/2015 28/05/2016 422.945,28       422.945,28              422.945,28 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos



371 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Continuação 
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Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Quantidade Valor

60 Não definida 2014 814496 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA em 

Gestão Estratégica - Turma 2014 - 

Joinville, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

10/03/2015 09/03/2017 419.216,38       194.456,76              419.216,38 

61 Não definida 2014 801941 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando a realização do 

Concurso Público para provimento de 

cargos de carreira de Técnico-

Administrativo, para lotação especifica 

na Universidade Federal da Integração 

Latino - Americana, de acordo com o 

Plano de

02/06/2014 02/06/2015 410.565,52       410.565,52              410.565,52 

62 Não definida 2013 782473 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA Em 

Inteligência de Negócios - Turma 2013, 

de acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

08/07/2013 06/10/2015 403.757,41       292.230,64              403.757,41 

63 Não definida 2013 782773 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA em 

Gerência de Sistemas Logísticos 2013, 

de acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

16/09/2013 16/12/2015 403.148,80       132.189,28              403.148,80 

64 Não definida 2013 785433 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA em 

Gestão de Talentos e Comportamento 

Humano - Turma 2013, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

12/09/2013 12/09/2015 401.624,08       215.910,31              401.624,08 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos



372 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Continuação 

 

  

Financeiros

Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Quantidade Valor

65 Não definida 2013 787931 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA em 

Gestão da Qualidade - Turma 2013, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

30/01/2014 30/01/2016 399.704,36       208.516,35              399.704,36 

66 Não definida 2014 802329 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em MBA 

Marketing - Turma 2013, de acordo com 

o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

16/06/2014 16/09/2016 395.122,26       281.365,24              395.122,26 

67 Não definida 2014 811429 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA em 

Gestão da Qualidade - Turma 2014, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

01/12/2014 01/12/2016 393.334,02       118.621,74              393.334,02 

68 Não definida 2014 802386 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em MBA em 

Finanças - Turma 2014, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

16/06/2014 16/06/2016 389.428,14       222.975,47              389.428,14 

69 Não definida 2014 806607 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA Gestão 

Estratégica - Turma 2014, de acordo 

com o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

11/08/2014 11/11/2016 388.157,55       232.584,72              388.157,55 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Quantidade Valor

70 Não definida 2014 810927 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA em 

Gerência de Sistemas Logísticos - Turma 

2015, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

03/08/2015 03/08/2017 383.451,67       65.748,76                383.451,67 

71 Não definida 2013 782765 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em MBA em 

Finanças 2013, de acordo com o Plano 

de Trabalho devidamente aprovado.

30/07/2013 30/07/2015 380.975,47       166.498,96              380.975,47 

72 Não definida 2014 804073 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA em 

Inteligência de Negócios - Turma 2014, 

de acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

11/08/2014 11/08/2016 379.804,61       234.340,94              379.804,61 

73 Não definida 2014 802385 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA em 

Gestão de Talentos e Comportamento 

Humano - Turma 2014, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

16/06/2014 16/06/2016 371.804,61       171.073,25              371.804,61 

74 Não definida 2014 802554 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em MBA em 

Marketing - Turma 2014, de acordo com 

o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

12/08/2014 12/08/2016 371.192,85       257.831,58              371.192,85 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Quantidade Valor

75 Não definida 2013 794795 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização  MBA Gestão 

Estratégica Joinville - Turma 2013, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

24/02/2014 24/05/2016 367.171,02       168.285,32              367.171,02 

76 Ensino 2015 816981 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em MBA em 

Gestão Ambiental - Turma 2015, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

30/06/2015 29/06/2017 362.330,00       68.651,46                362.330,00 

77 Não definida 2013 785903 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Marketing Empresarial - Turma 2013, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

13/09/2013 13/09/2015 352.148,80       225.529,54              352.148,80 

78 Não definida 2014 811711 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do projeto intitulado Coordenação 

Pedagógica - Programa Nacional Escola 

de Gestores da Educação Básica - Turma 

2014, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

04/11/2014 04/09/2016 337.891,00       337.891,00              337.891,00 

79 Não definida 2014 807361 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em MBA em 

Gestão Ambiental - Turma 2013, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

01/08/2014 01/08/2016 334.330,00       260.565,25              334.330,00 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Quantidade Valor

80 Não definida 2013 794755 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA em 

Gestão Estratégica - Turma 2013, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

15/05/2014 15/08/2016 332.659,91       264.218,51              332.659,91 

81 Não definida 2014 813862 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

participes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Marketing Empresarial - Turma 2014, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

12/03/2015 11/03/2017 323.763,44       257.821,16              323.763,44 

82 Não definida 2013 785435 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Macroeconomia e Finanças - Turma 

2013, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

12/09/2013 12/09/2015 312.015,00       60.740,09                312.015,00 

83 Não definida 2014 811200 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

da construção do Núcleo Integrado de 

Pesquisa e Inovações Biotecnológicas 

em Sanidade Animal (NIPIBio) - Fase 2 

FINEP CT/INFRA 2008, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

04/05/2015 03/05/2016 300.000,00       300.000,00              300.000,00 

84 Ensino 2015 817998 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em MBA 

Marketing - Turma 2015, de acordo com 

o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

23/10/2015 22/10/2017 299.990,02       91.508,03                299.990,02 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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85 Ensino 2015 816393 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA 

Inteligência de Negócios - Turma 2015, 

de acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

22/06/2015 21/06/2017 299.663,44       58.948,08                299.663,44 

86 Ensino 2015 817068 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em MBA em 

Finanças - Turma 2015, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

05/10/2015 04/10/2017 299.331,20       49.888,53                299.331,20 

87 Não definida 2013 782321 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA em 

Gerência de Sistemas Logísticos - Turma 

2012, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

01/03/2013 01/03/2015 299.262,50       242.752,50              299.262,50 

88 Ensino 2015 817070 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA em 

Gestão de Talentos e Comportamento 

Humano - Turma 2015, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

30/10/2015 30/10/2017 299.190,02       72.834,85                299.190,02 

89 Não definida 2014 801823 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Concurso Público para provimento 

de cargos de carreira de Técnico-

Administrativo, para lotação específica 

em Unidades da UFPR, de acordo com o 

Plano de Trabalho

02/06/2014 02/06/2015 299.000,00       299.000,00              299.000,00 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Quantidade Valor

90 Ensino 2015 817022 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Marketing Empresarial - Turma 2015, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

03/08/2015 02/08/2017 298.554,73       63.696,75                298.554,73 

91 Não definida 2012 779408 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA em 

Inteligência de Negócios  - Turma 2012, 

de acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

16/02/2013 16/02/2015 294.762,50       205.003,45              294.762,50 

92 Extensão 2015 820727 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Projeto Intitulado Mutirão - Mais 

Cultura na UFPR , de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

09/11/2015 08/11/2018 294.377,90       -                            294.377,90 

93 Não definida 2014 810360 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando a avaliação de livros 

didáticos do ensino médio de sociologia 

- PNLD - 15, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

18/08/2014 18/04/2015 282.714,85       282.714,85              282.714,85 

94 Não definida 2014 801945 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Implantodontia Cirúrgico e Protético - 

1ª Turma 2014/2016, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

12/05/2014 12/05/2016 269.280,00       201.800,00              269.280,00 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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95
Desenvolvimento 

Institucional
2015 816099 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Concurso Público para município de 

Matinhos, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

19/02/2015 18/02/2016 269.100,00       269.000,00              269.100,00 

96 Não definida 2014 800815 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Engenharia de Produção - Turma 2014, 

de acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

06/03/2014 04/05/2016 261.096,00       158.900,00              261.096,00 

97 Ensino 2015 816326 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em Prótese 

Dentária - 7ª Turma - 2015-2017, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

01/06/2015 01/06/2017 257.870,00       63.650,00                257.870,00 

98 Não definida 2014 810935 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Programa Interdisciplinar em 

Engenharia do Petróleo e Gás Natural - 

PRH24, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

10/09/2014 10/09/2019 257.028,40       72.153,63                257.028,40 

99 Não definida 2013 782362 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em Prótese 

Dentária - Turma 2012, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

25/04/2013 23/10/2015 254.956,00       182.487,90              254.956,00 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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100 Não definida 2014 806403 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Laboratório Carcinicultura Palotina - 

segunda fase da construção, de acordo 

com o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

20/08/2014 20/09/2016 250.000,00       250.000,00              250.000,00 

101 Não definida 2014 811651 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em Gênero e 

Diversidade na Escola - Turma 2014, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

24/10/2014 23/10/2016 246.020,00       246.020,00              246.020,00 

102 Não definida 2013 786338 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Desenvolvimento Econômico - Turma 

2013, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

30/09/2013 30/09/2015 244.420,00       68.139,73                244.420,00 

103 Não definida 2014 802228 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Sociologia Política - Turma 2014, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

23/07/2014 23/07/2017 242.270,50       137.000,00              242.270,50 

104 Não definida 2013 782342 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Engenharia de Produção - Turma 2013, 

de acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

22/04/2013 22/04/2015 238.689,00       170.300,00              238.689,00 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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105 Não definida 2010 279 Contrato

Projeto Legados de Megaeventos 

Esportivos: descrição e análise das 

propostas governamentais para as 

múltiplas dimensões do esporte nos 

Jogos Olímpicos do Rio de 2016.

17/12/2010 16/12/2015 237.500,00              190.000,00        237.500,00 

106 Não definida 2014 811763 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do projeto intitulado Gestão e 

Processos em Educação, Diversidade e 

Inclusão, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

28/11/2014 28/11/2016 233.534,00       -                            233.534,00 

107 Não definida 2013 782599 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em Gestão 

Florestal - Acre - Turma 2012, de acordo 

com o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

05/07/2013 04/02/2016 233.285,40       220.000,00              233.285,40 

108 Não definida 2013 782385 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização MBA em 

Auditoria Integral - Turma 2013, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

31/05/2013 30/05/2015 231.596,46       166.725,09              231.596,46 

109 Não definida 2014 811214 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em MBA em 

Auditoria Integral - Turma 2014, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

08/10/2014 07/10/2016 226.980,00       153.985,84              226.980,00 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Quantidade Valor

110 Não definida 2013 782598 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Contabilidade e Finanças - Turma A - 

2013, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

09/07/2013 09/07/2015 224.526,00       224.526,00              224.526,00 

111 Não definida 2013 782601 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Contabilidade e Finanças - Turma B - 

2013, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

21/10/2013 21/10/2015 224.526,00       186.037,45              224.526,00 

112 Não definida 2014 814597 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Odontopediatria - Turma 2014, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

15/01/2015 14/01/2017 221.270,00       110.634,96              221.270,00 

113 Não definida 2014 801825 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Contabilidade e Finanças - Turma A - 

2014, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

12/05/2014 12/05/2016 218.480,00       163.433,78              218.480,00 

114 Não definida 2014 811900 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Fisiologia do Exercício - Turma 2014, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

01/12/2014 01/12/2016 217.205,00       85.245,00                217.205,00 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Quantidade Valor

115
Desenvolvimento 

Institucional
2015 817729 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Projeto Intitulado Concurso Público 

para o Município de Curitiba, para 

provimento de vagas para os cargos de 

Agente Comunitário de Saúde e Agente 

de Combate de Endemias, de acordo com

02/10/2015 01/10/2016 216.635,60       55.200,00                216.635,60 

116
Desenvolvimento 

Institucional
2015 819009 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando a Execução do 

Processo Seletivo  para Residência 

Médica - COREME (Comissão de 

Residência Médica) e para Residência 

Multiprofissional em Atenção 

Hospitalar - COREMU para o Hospital de 

Clínicas da UFPR, de

30/10/2015 29/10/2016 213.247,05       213.247,05              213.247,05 

117 Não definida 2014 814527 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização  em 

Controladoria - Turma 2015, de acordo 

com o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

15/05/2015 15/05/2017 207.880,00       61.745,00                207.880,00 

118 Não definida 2014 814538 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização  em 

Contabilidade e Finanças - Turma 2015, 

de acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

13/04/2015 12/04/2017 207.880,00       68.460,00                207.880,00 

119 Ensino 2015 817067 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em MBA em 

Auditoria Integral - Turma 2015, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

01/09/2015 01/09/2017 207.880,00       41.370,46                207.880,00 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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120 Ensino 2015 816141 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Treinamento de Força e Hipertrofia - 2ª 

Turma - 2015, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

24/04/2015 23/04/2017 206.550,00       80.875,00                206.550,00 

121 Não definida 2012 151 Contrato

Projeto Panorama do Ensino de 

Matemática no Contexto da Educação 

Integral e Integrada em Curitiba e 

Região Metropolitana

19/11/2012 21/04/2015 202.120,00              202.120,00        202.120,00 

122 Ensino 2015 816102 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em Gestão 

de Negócios - Turma 2015, de acordo 

com o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

25/06/2015 24/06/2017 201.220,00       52.103,48                201.220,00 

123 Não definida 2014 801445 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Controladoria - Turma B - 2014, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

05/05/2014 05/05/2016 196.720,00       161.008,00              196.720,00 

124 Não definida 2014 801597 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Controladoria - Turma A - 2014, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

25/04/2014 25/04/2016 196.720,00       166.950,00              196.720,00 

125 Não definida 2013 782372 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Controladoria  - Turma A - 2013, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

20/05/2013 20/05/2015 192.039,50       184.792,51              192.039,50 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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126 Não definida 2013 782390 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Controladoria - Turma B - 2013, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

03/06/2013 03/06/2015 192.039,50       132.394,27              192.039,50 

127 Não definida 2014 810914 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Processo Seletivo para Residência 

Médica no Hospital de Clínicas da UFPR - 

COREME (Comissão de Residência 

Médica), e para Residência 

Multiprofissional em Atenção 

Hospitalar do Hospital

01/09/2014 01/09/2015 181.717,92       181.717,92              181.717,92 

128 Não definida 2012 773903 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando a implantação de 

uma rede de monitoramento hidrológico 

e micrometeorológico na Bacia do Rio 

Verde, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

22/10/2012 22/04/2017 180.000,00       180.000,00              180.000,00 

129 Não definida 2013 782336 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Projeto intitulado Promoção de 

Ações Esportivas do Centro de Educação 

Física e Desportos, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

02/04/2013 02/04/2016 175.952,94       162.227,45              175.952,94 

130 Não definida 2014 814564 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do projeto intitulado Gestão técnica e 

administrativa de pesquisa sobre 

derrocamento do Rio Tocantins, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

30/10/2015 30/07/2016 172.845,98       -                            172.845,98 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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131
Desenvolvimento 

Institucional
2015 817739 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando a Execução do 

Concurso Público, para provimento de 

vagas para cargos de Nível médio, Nível 

Técnico e Nível Superior da Câmara 

Municipal de Pinhais, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

05/10/2015 04/10/2016 169.800,00       169.800,00              169.800,00 

132 Não definida 2014 802555 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em Gestão 

de Negócios - Turma 2014, de acordo 

com o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

01/08/2014 01/08/2016 164.450,00       121.204,99              164.450,00 

133 Não definida 2014 801913 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em Projeto e 

Paisagem Urbana - 2014, de acordo com 

o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

12/05/2014 12/05/2016 159.970,00       -                            159.970,00 

134 Não definida 2015 816100 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do projeto Empreendedorismo com foco 

em Negócios Sociais, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

03/03/2015 02/03/2016 154.181,91       92.666,73                154.181,91 

135 Não definida 2013 782383 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização  em Gestão 

de Negócios - Turma 2013, de acordo 

com o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

31/05/2013 30/05/2015 154.100,00       154.100,00              154.100,00 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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136 Não definida 2011 295 Contrato
Curso de Especialização em Educação 

das Relações Étnico-Raciais
30/11/2011 28/02/2015 149.882,70              149.882,70        149.882,70 

137 Extensão 2015 820827 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando a Execução do 

projeto intitulado Centro Regional de 

Referência para Formação em Políticas 

sobre Drogas da UFPR (CRR-UFPR), de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

20/11/2015 19/01/2017 149.229,06       -                            149.229,06 

138 Ensino 2015 816322 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em Análise 

Ambiental - Turma 2015, de acordo com 

o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

01/06/2015 01/12/2017 143.725,00       60.159,55                143.725,00 

139 Não definida 2014 802074 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em Análises 

Clínicas - Turma 2014, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

02/06/2014 02/06/2017 142.840,00       111.840,00              142.840,00 

140 Ensino 2015 816144 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Engenharia de Software - Turma 2015, 

de acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

13/04/2015 12/04/2017 139.536,00       40.900,00                139.536,00 

141 Não definida 2014 802143 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em Análise 

Ambiental - Turma 2014, de acordo com 

o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

16/06/2014 16/12/2016 136.796,00       97.300,76                136.796,00 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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Continuação 

 

  

Financeiros

Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Quantidade Valor

142
Desenvolvimento 

Institucional
2015 819154 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando a Execução do 

Processo Seletivo Associação 

Patobranquense de Ensino Superior, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

30/10/2015 29/10/2016 124.080,00       -                            124.080,00 

143 Não definida 2014 811709 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Projeto Qualidade dos registros 

informatizados de vacinas no município 

de Curitiba e impacto na cobertura 

vacinal do município, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

21/10/2014 20/07/2015 122.208,00       122.208,00              122.208,00 

144 Não definida 2014 801239 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Engenharia de Software - Turma 2014, 

de acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

20/08/2014 20/08/2016 106.260,00       106.260,00              106.260,00 

145 Não definida 2013 782407 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em Análise 

Ambiental - Turma 2013, de acordo com 

o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

10/06/2013 10/06/2015 104.800,00       104.790,00              104.800,00 

146 Não definida 2013 782369 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Engenharia de Software - Turma 2013, 

de acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

10/05/2013 10/05/2015 102.850,00       98.328,71                102.850,00 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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Continuação 

 

Financeiros

Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Quantidade Valor

147 Não definida 2014 811192 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de extensão à Distância para 

Formação Continuada de Conselheiros 

Municipais de Educação - Pré-Conselho, 

de acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

11/09/2014 11/12/2015 96.251,19          96.251,19                   96.251,19 

148 Não definida 2014 811489 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do projeto intitulado A Educação do 

Campo na UFPR: Formação de 

Professores e Encontro dos Sem 

Terrinha do Paraná, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

03/10/2014 03/04/2015 93.360,00          93.360,00                   93.360,00 

149 Não definida 2014 811142 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Projeto de extensão do Curso de 

Educação Ambiental: Escolas 

Sustentáveis e Com-Vida, de acordo com 

o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

05/09/2014 04/09/2017 80.000,00          80.000,00                   80.000,00 

150
Desenvolvimento 

Institucional
2015 817980 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento a 

Execução do Concurso Público para 

provimento de cargos da carreira de 

Técnico-Administrativo na UFPR, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

02/10/2015 01/10/2016 73.228,12          73.228,12                   73.228,12 

151
Desenvolvimento 

Institucional
2015 816107 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Concurso Público para provimento 

de vagas ao cargo de Médico - Clínico 

Geral para o município de Curitiba, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

29/05/2015 28/05/2016 72.844,60          72.844,60                   72.844,60 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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Continuação 

 

Financeiros

Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Quantidade Valor

152 Não definida 2014 812664 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Aperfeiçoamento em 

Educação de Jovens e Adultos no Campo 

com Ênfase em Economia Solidária, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

31/12/2014 31/12/2016 70.000,00          -                               70.000,00 

153 Não definida 2014 814521 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o Atendimento 

Educacional Especializado na 

perspectiva da Educação Inclusiva -

Aperfeiçoamento na Modalidade EAD, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

16/01/2015 16/08/2015 70.000,00          -                               70.000,00 

154 Não definida 2015 816134 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Projeto Formação Continuada dos 

Profissionais da Rede Municipal de 

Educação da Lapa - PR, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

19/06/2015 19/12/2016 68.904,00          34.685,78                   68.904,00 

155
Desenvolvimento 

Institucional
2015 819083 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando a Execução do 

Processo de Vagas Remanescentes da 

UFPR - PROVAR, de acordo com o Plano 

de Trabalho devidamente aprovado.

30/10/2015 29/10/2016 59.479,10          59.479,10                   59.479,10 

156 Não definida 2014 810797 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Processo Seletivo Parcial para a 

Universidade Positivo - 2014/2015, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

19/09/2014 19/09/2015 58.716,48          58.716,48                   58.716,48 

157
Desenvolvimento 

Institucional
2015 817225 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Processo Seletivo para a 

Universidade Positivo, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

01/10/2015 30/09/2016 58.463,89          58.463,89                   58.463,89 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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Continuação 

 

Financeiros

Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Quantidade Valor

158
Desenvolvimento 

Institucional
2015 817583 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando a prestação de 

serviços Técnicos especializados de 

planejamento e Execução de Concurso 

Público, para o Município de Curitiba, 

para provimento de vagas para o cargo 

de Auxiliar de Serviços Escolares, de ac

18/11/2015 17/11/2016 55.200,00          -                               55.200,00 

159 Não definida 2014 811190 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

da Proposta Curricular e Metodologia 

na Educação Integral, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

01/10/2014 01/04/2016 50.000,00          50.000,00                   50.000,00 

160 Não definida 2014 801710 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de extensão Pagamentos por 

Serviços Ambientais - Teoria econômica 

e Prática - Turma 2014 , de acordo com 

o Plano de Trabalho devidamente 

aprovado.

07/08/2014 07/08/2015 47.250,00          40.228,16                   47.250,00 

161 Extensão 2015 817061 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Programa de extensão denominado 

Festival de Inverno da UFPR em 

Antonina.

09/07/2015 08/07/2018 47.000,00          47.000,00                   47.000,00 

162 Não definida 2015 816105 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Programa Mais Educação - Impactos 

da Educação Integral e Integrado, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

24/04/2015 23/04/2016 43.200,00          43.200,00                   43.200,00 

163 Ensino 2015 816110 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de Especialização em 

Geotecnologias  - Turma 2013, de 

acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

16/03/2015 15/09/2015 41.534,90          41.534,90                   41.534,90 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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Continuação 

 

Fonte: CRI/PROPLAN 

  

Financeiros

Início Fim Bruto  Repassado Valor Tipo Valor Quantidade Valor

164 Não definida 2014 811694 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Projeto avaliação e 

acompanhamento do funcionamento do 

Emissão da ETE Serraria, Porto Alegre, 

de acordo com o Plano de Trabalho 

devidamente aprovado.

28/10/2014 28/10/2015 40.417,68          40.417,68                   40.417,68 

165 Não definida 2014 802387 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de extensão Manejo e 

Inventário de Florestas Plantadas - 

Turma 2013, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

23/07/2014 23/03/2015 38.880,00          32.392,77                   38.880,00 

166 Não definida 2014 800819 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento 

do Curso de extensão Sistema de 

Informações Geográficas SIG - Turma 

2013, de acordo com o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado.

05/05/2014 05/01/2015 33.075,00          19.530,00                   33.075,00 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto
Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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C1.2 – Projetos desenvolvidos pelas fundações de apoio – FUPEF 

Quadro 79 – Projetos desenvolvidos pela fundação de apoio – FUPEF 

 

Financeiros

Início Fim Bruto Repassado Valor Tipo Valor Qtde  Valor 

1 Não definida 2015 817101 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes para o APOIO TÉCNICO E 

OPERACIONAL PARA A 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA 

BR-116 NOS ESTADOS DO CEARÁ•, 

PARAÍ•BA, PERNAMBUCO, BAHIA, 

MINAS GERAIS E RIO GRANDE DO 

SUL, CONFORME PORTARIA 

INTERMINISTERIAL MMA/MT Nº 

288/2013

24/09/2015 23/03/2018 14.334.430,76 1.500.000,00  14.334.430,76 

2 Não definida 2014 801546 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando a elaboração de 

Anteprojeto e Estudos Ambientais, 

Gestão, Supervisão e Execução de 

Programas Ambientais, para a 

Regularização Ambiental da BR 135, 

trecho de Barreiras/BA - Itacarambi/MG, 

extensão total de

06/05/2014 02/04/2016 14.162.240,25 8.581.120,13  14.162.240,25 

3 Pesquisa 2015 820692 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento do 

Simulador de Custo-Aluno-Qualidade 

(SimCAQ): ferramenta para Planejamento 

de Sistemas Públicos de Educação Básica 

em Condições de Qualidade.

09/11/2015 08/11/2019 2.050.444,41   476.270,18       2.050.444,41 

Página na Internet : http://www.fupef.ufpr.br/

[Nota2] [Nota3]

Identificação da fundação de apoio

Nome: Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná

CNPJ: 75.045.104/0001-11

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto

Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos
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Financeiros

Início Fim Bruto Repassado Valor Tipo Valor Qtde  Valor 

4 Não definida 2013 782395 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando a realização do Centro 

de Ensino Aplicado em Ciências Agrárias - 

CEAA

31/05/2013 30/05/2018 1.875.000,00   11.305,33         1.875.000,00 

5 Não definida 2013 785453 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando a Gestão Operacional e 

Financeira do Projeto de elaboração do 

EIA/RIMA e PBA das obras de 

construção da ponte sobre o Rio 

Corrente, BR - 135/BA.

10/09/2013 10/03/2015 1.526.622,71   1.526.622,71    1.526.622,71 

6

Desenvolvimento 

Científico e 

Tecnológico

2015 823385 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento do 

Projeto Laboratório Cultura Digital 2015-

2016.

14/12/2015 13/12/2016 1.482.270,00   494.090,00       1.482.270,00 

7 Não definida 2014 802502 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento do 

Projeto avaliação das Políticas Públicas 

para a Disciplina de Geografia no Ensino 

médio - APPGEO.

09/07/2014 09/03/2015 751.171,31      751.171,31          751.171,31 

8 Não definida 2015 819084 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento e a 

continuidade do CENTRO 

COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO 

E NUTRIÇÃO DO ESCOLAR DO 

PARANÁ•

23/10/2015 22/07/2016 625.233,65      625.233,65          625.233,65 

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto

Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos
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Fonte: CRI/PROPLAN 

Financeiros

Início Fim Bruto Repassado Valor Tipo Valor Qtde  Valor 

9 Não definida 2014 812287 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento e a 

continuidade do Centro Colaborador em 

Alimentação e Nutrição do Escolar do 

Paraná - CECANE PR, de acordo com o 

Plano de Trabalho devidamente aprovado

18/11/2014 18/10/2015 572.677,52      572.677,52          572.677,52 

10 Ensino 2015 816136 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento do 

II Curso de Especialização em Gestão de 

Suprimentos.

01/04/2015 31/12/2016 276.953,00      96.217,81            276.953,00 

11 Não definida 2013 782319 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes visando o desenvolvimento do 

Curso de Especialização em Treinamento 

Desportivo -  3ª Edição

25/02/2013 25/02/2015 113.160,00      37.921,52            113.160,00 

12 Não definida 2014 811961 Convênio

Conjugação de esforços entre os 

partícipes para a realização do Curso de 

Especialização em Educação do Campo na 

modalidade à Distância - Turma 2014/2015

31/12/2014 31/08/2016 100.000,00      -                       100.000,00 

Informações dos projetos, dos instrumentos contratuais e dos recursos da UPC envolvidos nos projetos

Projeto Instrumento Celebrado Recursos da UPC à disposição da fundação

Sequencial Finalidade [1] Ano Nº Tipo Objeto

Vigência Valor (em R$ 1,00) Materiais Humanos


