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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
CONSELHO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 
 

RESOLUÇÃO Nº 59/19-COPLAD

  Fixa o Regimento da Diretoria de Desenvolvimento e
Integração dos Campi.

O CONSELHO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (COPLAD), órgão norma�vo, consul�vo e delibera�vo da Administração Superior da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 28 de junho de 2019, no uso de suas atribuições conferidas pelo Ar�go 18 do Estatuto da UFPR, com base no Parecer
do Conselheiro Paulo Ricardo Opuszka (doc. SEI 2034353) no processo nº 043037/2019-72, aprovado por unanimidade de votos,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Regimento da Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi, vinculada à Reitoria da Universidade Federal do Paraná.

 

CAPÍTULO I

DA CATEGORIA, FINALIDADE E COMPETÊNCIA

 

Art. 2º A Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi é o órgão execu�vo da administração, vinculado à Reitoria da Universidade Federal do Paraná.

 

Art. 3º A Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi tem como finalidade aproximar a Reitoria dos Campi, ampliando o diálogo entre eles, a
administração central e demais unidades da UFPR, promovendo ações que garantam o pleno funcionamento dos Campi e a infraestrutura necessária para a
oferta de Cursos de graduação e de pós-graduação com qualidade.

Parágrafo único. As ações a que se refere o caput incluem o apoio a projetos de desenvolvimento ins�tucional, quais sejam, os programas, a�vidades e
operações especiais, inclusive de natureza infraestrutural, material e laboratorial, que levem à melhoria mensurável das condições da UFPR para cumprimento
eficiente e eficaz de sua missão, conforme descrita no plano de desenvolvimento ins�tucional.

 

Art. 4º A Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi tem a competência de atuar como um órgão catalisador e acelerador de projetos de
desenvolvimento ins�tucional, promovendo a ar�culação das diversas instâncias e representações da ins�tuição, percebendo as necessidades da comunidade e
apresentando a esta, de forma sistêmica, soluções para o desenvolvimento integrado e sustentável.

 

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

 

Art. 5º A Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi compreende a seguinte estrutura organizacional:

I -  Diretoria, atuando nas seguintes áreas:

a) apoio administra�vo;

b) ações transversais; e

c) ar�culação e apoio aos campi.

II - Unidade de Gestão Administra�va e Orçamentária.

 

§1º A Diretoria a que se refere o inciso I será dirigida por um Diretor nomeado pelo Reitor.

 

§2º O Diretor dispõe de autonomia para indicar os Coordenadores e Chefes de Unidades sob sua subordinação.

 

Art. 6º A Diretoria, enquanto órgão execu�vo da Administração, vinculada à Reitoria, poderá caracterizar-se como Unidade Gestora Responsável (UGR) que, nos
termos do Ato Orçamentário da UFPR, fica autorizada a realizar a gestão da execução da despesa pública, referente à parte que lhe compete.
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Parágrafo único. Na condição de UGR de que trata o caput, poderá o Diretor, por delegação de competência do Reitor e nos termos do Ato Orçamentário da
UFPR, ser considerado ordenador de despesa reves�do de autoridade para realizar despesas orçamentárias em áreas especificadas.

 

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

 

Art. 7º Compete à Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi:

I - propor ações que promovam a con�nuidade e o aprimoramento das a�vidades de ensino, pesquisa, extensão e inovação;

II - acompanhar, monitorar e avaliar a implantação e consolidação de novos cursos de graduação, de pós-graduação nas áreas acadêmica e profissional
(Mestrado/Doutorado) em parceria com as Pró-Reitorias e demais unidades;

III - planejar, organizar, conduzir e controlar a implementação dos projetos de desenvolvimento ins�tucional, de acordo com o plano estratégico da ins�tuição e
de forma integrada;

IV - atuar de forma sistema�zada na prospecção e percepção das necessidades da comunidade e apresentar, de forma ar�culada e sistêmica, soluções que
atendam a estas demandas;

V - promover a ar�culação de programas e projetos entre os campi, que tenham por finalidade o desenvolvimento de seus territórios e comunidades locais;

VI - incen�var a ar�culação das inicia�vas, programas e projetos nas diferentes unidades e nas possíveis redes inter-campi, respeitando suas caracterís�cas e
potencialidades, bem como as demandas sociais existentes em seus territórios;

VII - ar�cular ações junto aos diferentes campi e destes junto a diferentes atores, organizações e ins�tuições públicas e privadas;

VIII - incen�var e apoiar a criação de Núcleos de Ações Transversais para o Desenvolvimento Local, que sejam atuantes como espaços de promoção e ar�culação
de projetos de desenvolvimento ins�tucional, inovação tecnológica, social e pedagógica; e

IX - criar Fóruns Regionais de ar�culação dos núcleos com as redes produ�vas, governos, organizações sociais e comunidade local, promovendo um intercâmbio
permanente entre as questões econômicas, sociais, ambientais enfrentadas nestes territórios e a capacidade de inovação e desenvolvimento tecnológico
ofertada pela UFPR.

 

Art. 8º São atribuições do Diretor de Desenvolvimento e Integração dos Campi:

I - assessorar a Reitoria na formulação, coordenação e ar�culação de polí�cas para ações nos Campi, especialmente os Campi Avançados;

II - apoiar os projetos de criação e ampliação da infraestrutura des�nada à prá�ca do ensino, pesquisa, extensão e inovação;

III - ar�cular ações junto aos diferentes Campi e destes, junto a diferentes atores, organizações e ins�tuições públicas e privadas;

IV - apoiar e incen�var ações visando à ampla divulgação dos Campi Avançados;

V - auxiliar as Direções locais dos Campi Avançados na tomada de decisões e resolução de problemas;

VI - desenvolver ações para ampliar a visibilidade, por parte da sociedade e potenciais parceiros, das competências e know-how ins�tucional;

VII - sugerir à Reitoria a criação de comissões especiais para tratar de demandas específicas;

VIII - atuar na avaliação de propostas de novas expansões dos Campi; e

IX - realizar a interlocução com as Pró-Reitorias, unidades acadêmicas e administra�vas para a ar�culação e soluções de problemas/demandas dos Campi.

 

Art. 9º São atribuições do Chefe da Unidade de Gestão Administra�va e Orçamentária:

I - elaborar e executar o planejamento orçamentário anual para provimento das despesas da Diretoria;

II - gerir os processos referentes a empenhamento de despesas, aquisições, contratações, concessões de diárias e passagens (bem como as prestações de contas
das mesmas), pagamentos diversos e inscrições em restos a pagar Diretoria;

III - realizar as solicitações e movimentações de recursos orçamentários necessários ao atendimento das demandas da Diretoria;

IV - desempenhar as a�vidades administra�vas envolvendo as ações, projetos e programas executados pela Diretoria; e

V - instruir e acompanhar a formalização de processos administra�vos, bem como dos acordos, contratos, convênios e demais instrumentos decorrentes das
ações, projetos e programas executados pela Diretoria.

 

Art. 10. Compete à área de apoio administra�vo:

I - auxiliar nas a�vidades administra�vas da Diretoria;

II - assessorar o Diretor e demais Unidades nos assuntos per�nentes à Diretoria;

III - coordenar a agenda de a�vidades, os contatos e documentos da Diretoria;

IV - manter em ordem os arquivos internos da Diretoria;

V - auxiliar nas solicitações de viagens/passagens e deslocamentos;

VI - analisar os documentos recebidos pela unidade e encaminhar as áreas competentes;

VII - secretariar as reuniões e elaborar/redigir atas e demais documentos oficiais;

VIII - receber, analisar, tramitar, encaminhar e acompanhar os processos per�nentes à Diretoria;

IX - executar ro�nas de gestão patrimonial;

X - elaborar relatórios mensais de almoxarifado e tomada de contas anual da Diretoria;

XI - realizar levantamentos e relatórios periódicos dos Campi, conforme demandas; e

XII - realizar o atendimento à comunidade interna/externa e ao público geral.

 

Art. 11. Compete à área de ações transversais:
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I - analisar dados relacionados aos Campi, auxiliando na tomada de decisões;

II - propor e acompanhar a implementação dos projetos de desenvolvimento ins�tucional, de acordo com o plano estratégico da ins�tuição e de forma
integrada;

III - propor programas e projetos entre os campi, que tenham por finalidade o desenvolvimento de seus territórios e comunidades local;

IV - definir, gerir e apoiar as a�vidades das unidades sob sua responsabilidade, assegurando o alinhamento com as ações da Diretoria, bem como a interlocução
entre Administração Central, as Direções locais dos Campi Avançados e os demais Campi e atores envolvidos;

V - promover a aproximação com as Direções locais dos Campi Avançados e a integração com os demais Campi por meio da implantação de uma ro�na de
reuniões, realização de visitas, promoção de eventos e ar�culação de projetos integrados;

VI - promover networking, troca de informações e negociação com empresas e ins�tuições estratégicas.

VII - adotar mecanismos par�cipa�vos na elaboração, implementação, acompanhamento, avaliação e revisão de ações dos Campi, possibilitando controle social
e transparência.

 

Art. 12. Compete à área de ar�culação e apoio aos Campi:

I - levantar dados relacionados aos Campi, auxiliando na tomada de decisões da Diretoria;

II - organizar fóruns de ar�culação dos núcleos com as redes produ�vas, governos, organizações sociais e comunidade local;

III - apoiar a implementação dos projetos de desenvolvimento ins�tucional, de acordo com o plano estratégico da ins�tuição e de forma integrada;

IV - atuar na implementação de ações, projetos e programas dos Campi, que tenham por finalidade o desenvolvimento de seus territórios e comunidades local.

 

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 13. As a�vidades decorrentes das competências da Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi e das atribuições dos seus dirigentes, definidas
neste Regimento, serão, quando a sua complexidade o jus�ficar, objeto de normas, procedimentos, instruções, ro�nas e manuais de serviços, elaborados e
aprovados pelos órgãos e autoridades competentes em cada caso e aos quais passarão a obedecer para sua execução.

 

Art. 14. O rol de a�vidades das unidades da Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi con�do neste Regimento não impedirá a execução de outras
a�vidades afins necessárias ao cumprimento das funções e finalidades básicas a que se propõem a unidade ou que vierem a ser demandadas pela Reitoria.

 

Art. 15. Os atos dos dirigentes da Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi deverão ser publicados nos sí�os oficiais das unidades.

 

Art. 16. A criação de novas unidades e serviços na estrutura da Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi será feita através de alteração deste
Regimento.

 

Art. 17. O presente Regimento Interno deverá ser revisado a cada dois anos, para ajustes e adequações das atribuições dos órgãos que compõem a estrutura da
Reitoria, sendo tal revisão uma competência da Coordenadoria de Governança e Riscos da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, subme�da,
posteriormente, à aprovação do Conselho de Planejamento e Administração.

 

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Planejamento e Administração.

 

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor uma semana após sua publicação.

 

Ricardo Marcelo Fonseca

Presidente
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