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

RESOLUÇÃO Nº 65/19 - COPLAD

  Fixa o Regimento Interno e o Organograma da Diretoria Disciplinar
da Universidade Federal do Paraná.

 

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 Jaime Wojciechowski (doc. SEI 1910683) no processo nº 043494/2019-67, aprovado por maioria de votos (20 x 02),

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Regimento e o Organograma da Diretoria Disciplinar da Universidade Federal do Paraná (UFPR), nos seguintes termos:

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 2º Esta Resolução dispõe sobre a estrutura organizacional e funcional da Diretoria Disciplinar, unidade responsável pela a�vidade correcional no âmbito da
UFPR, subordinada diretamente ao Reitor.

 

Art. 3º Para efeitos desta Resolução, considera-se:

I - a�vidade correcional: conjunto de ações necessárias para o exercício do poder disciplinar, compreendendo desde a recepção de no�cia de fato, juízo de
admissibilidade, apuração de irregularidades, decisão e julgamento, até aplicação de eventual penalidade;

II - comissão disciplinar: grupo de duas ou mais pessoas designadas pela autoridade competente para apurar irregularidade disciplinar, por meio de
procedimento inves�ga�vo ou contraditório, em face de servidor, aluno, ou ente jurídico que atue no âmbito da UFPR;

III - denúncia: toda e qualquer informação sobre irregularidade pra�cada em âmbito interno, que seja levada ao conhecimento da Administração por qualquer
um que não seja servidor público, ou de forma anônima;

IV - no�cia de fato: denúncia ou representação, de interesse disciplinar, sobre irregularidade pra�cada em âmbito interno;

V - procedimento contraditório: conjunto de ações que visam apurar a responsabilidade disciplinar por irregularidade pra�cada em âmbito interno, para as quais
estejam suficientemente bem determinadas a materialidade e a autoria;

VI - procedimento disciplinar: conjunto ordenado de atos processuais e procedimentais, de caráter inves�ga�vo ou contraditório, que visa aplicar o poder
disciplinar no caso concreto;

VII - procedimento inves�ga�vo: conjunto de ações que visam determinar a materialidade e a autoria de suposta irregularidade, bem como apurar denúncia
anônima; e

VIII - representação: toda e qualquer informação sobre irregularidade pra�cada em âmbito interno que seja levada ao conhecimento da Administração por
servidor público.

 

CAPÍTULO II

DA NATUREZA E COMPETÊNCIA

 

Art. 4º A Diretoria Disciplinar é a unidade correcional centralizada no âmbito da UFPR, responsável pela recepção e apuração de no�cias de fato, pela
instauração, condução e julgamento de procedimentos inves�ga�vos e contraditórios, de responsabilização de pessoa jurídica, de servidores e de alunos.

 

Art. 5º Compete à Diretoria Disciplinar:

I - recepcionar as no�cias de fato;

II - proceder a juízos de admissibilidade qualificados, isentos e isonômicos;

III - designar os membros das comissões sindicantes e processantes;
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IV - supervisionar os trabalhos de apuração das comissões disciplinares;

V - emi�r pareceres de análise de regularidade técnica e eficiência de procedimento disciplinar;

VI - assegurar a correta execução dos procedimentos administra�vos necessários a efe�va aplicação das penalidades disciplinares;

VII - ins�tuir sistemas informa�zados de registro de denúncias, de controle e acompanhamento de procedimentos disciplinares instaurados, e de punições
efe�vamente aplicadas;

VIII - prover informações completas e atualizadas sobre a a�vidade correcional no âmbito da UFPR aos órgãos competentes;

IX - registrar e armazenar a legislação per�nente em matéria correcional;

X - produzir material informa�vo e preven�vo de caráter disciplinar; e

XI - orientar as demais unidades da UFPR acerca dos procedimentos a serem adotados quando detectadas irregularidades disciplinares.

 

§ 1º A a�vidade correcional da Diretoria Disciplinar não se confunde com as funções da Unidade de Auditoria Interna da UFPR, da Comissão de É�ca da UFPR e
da Ouvidora Geral da UFPR, tampouco suprime a competência dos órgãos externos de controle e fiscalização.

 

§ 2º A Diretoria Disciplinar encaminhará as representações recebidas, que não configurem ilícitos disciplinares ou não possuam interesse correcional, à Unidade
de Auditoria Interna da UFPR, à Comissão de É�ca da UFPR ou à Ouvidoria Geral da UFPR, segundo a competência.

 

§ 3º A Diretoria Disciplinar encaminhará as denúncias recebidas à Ouvidoria Geral da UFPR para registro nos sistemas per�nentes, sem prejuízo de sua imediata
apuração.

 

§ 4º A Diretoria Disciplinar informará à Controladoria-Geral da União sobre as no�cias de fato recebidas e procedimentos disciplinares, instaurados e por
instaurar, em face de servidores e entes jurídicos que pra�quem atos contra a Administração, bem como encaminhar-lhe-á os casos de ilícitos disciplinares aos
quais a UFPR não possua competência para apuração.

 

§ 5º A Diretoria Disciplinar encaminhará à Procuradoria Federal junto à UFPR os casos que configurem improbidade administra�va e os casos para os quais se
recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras providências a cargo da Advocacia-Geral da União e provocará, sempre que
necessária, a atuação do Tribunal de Contas da União, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Departamento de Polícia Federal e do Ministério Público.

 

Art. 6º A Diretoria Disciplinar será dirigida pelo Diretor Disciplinar, cuja competência é delegada por meio de Portaria do Reitor.

 

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

 

Art. 7º A Diretoria Disciplinar é composta pelas seguintes áreas:

I - Seção de Apoio Técnico; e

II - Seção de Comissões Disciplinares.

 

CAPÍTULO IV

DAS UNIDADES E SEU CORPO TÉCNICO

 

Seção I

Das Áreas e suas Chefias

 

Art. 8º A Seção de Apoio Técnico é a unidade responsável pelo expediente da Diretoria Disciplinar, assis�ndo diretamente ao Diretor Disciplinar em suas
a�vidades, bem como pelo suporte material, informacional e logís�co, fornecendo ao corpo técnico da Diretoria Disciplinar subsídios para consecução de suas
a�vidades, pelo gerenciamento dos procedimentos contraditórios instaurados em face de servidores (Processos Administra�vos Disciplinares e Sindicâncias
Acusatórias), de alunos (Processos Disciplinares), e de entes jurídicos que pra�quem atos contra a Administração Pública (Processo Administra�vo de
Responsabilização), e pelo gerenciamento dos procedimentos inves�ga�vos instaurados para apuração de infrações disciplinares (Inves�gação Preliminar,
Sindicância Inves�ga�va e Sindicância Patrimonial), supostamente pra�cadas por servidores, alunos, ou entes jurídicos, para as quais restem insuficientemente
determinadas a materialidade ou a autoria, ou denunciadas de forma anônima, nos termos da legislação e norma�zação aplicáveis.

 

Art. 9º Compete à Seção de Apoio Técnico:

I - proceder ao expediente e dirigir o protocolo dos processos encaminhados ao Diretor Disciplinar;

II - expedir, receber e organizar a comunicação do Diretor Disciplinar;

III - organizar a agenda do Diretor Disciplinar;

IV - encaminhar ao Diretor Disciplinar todos os assuntos per�nentes à Diretoria Disciplinar e suas unidades;

V - assis�r ao corpo técnico da Diretoria Disciplinar quanto à organização e procedimentos administra�vos;

VI - organizar o arquivo da Diretoria Disciplinar;
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VII - administrar o serviço de malote, encaminhando os processos, correspondências e documentos recebidos às unidades des�natárias da Diretoria Disciplinar e
destas às demais unidades da UFPR;

VIII - registrar e armazenar informações de todos os processos e documentos recebidos e expedidos pela Diretoria Disciplinar;

IX - receber e autuar denúncias, representações e demais no�cias de irregularidades supostamente perpetradas no âmbito da UFPR;

X - registrar e armazenar informações das denúncias, representações e demais no�cias de irregularidades recebidas;

XI - realizar triagem preliminar das no�cias de fato recebidas pela Diretoria Disciplinar;

XII - proceder aos juízos de admissibilidade acerca de denúncias, representações e demais no�cias de irregularidades supostamente perpetradas no âmbito da
UFPR;

XIII - emi�r pareceres de análise de regularidade técnica e eficiência de procedimentos disciplinares;

XIV - registrar e armazenar informações dos procedimentos disciplinares, instaurados e por instaurar, no âmbito da UFPR;

XV - registrar e armazenar informações das penalidades aplicadas, bem como dos respec�vos servidores, alunos e entes jurídicos apenados;

XVI - registrar e armazenar informações dos Termos de Ajustamento de Conduta celebrados no âmbito da UFPR;

XVII - cadastrar no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares da Controladoria-Geral da União – CGU-PAD todas as informações referentes aos procedimentos
disciplinares, instaurados e por instaurar, em face de servidores da UFPR, bem como os Termos Circunstanciados Administra�vos (TCA) e Termos de Ajustamento
de Conduta (TAC), e manter atualizadas essas informações;

XVIII - cadastrar no Sistema de Gestão de Procedimentos Administra�vos Disciplinares e de Responsabilização de Empresas da Controladoria-Geral da União –
CGU-PJ e no Sistema Integrado de Registro do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e do Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CEIS/CNEP
todas as informações referentes aos procedimentos disciplinares, instaurados e por instaurar, em face de entes jurídicos no âmbito da UFPR, às respec�vas
penalidades eventualmente aplicadas, bem como manter atualizadas essas informações;

XIX - proceder ao controle dos prazos para instauração dos procedimentos disciplinares;

XX - proceder ao controle dos prazos prescricionais dos procedimentos, instaurados e por instaurar, em face de servidores, alunos e de entes jurídicos que
pra�quem atos contra a UFPR;

XXI - emi�r as Portarias, Ordens de Serviço e demais atos oficiais do Diretor Disciplinar;

XXII - publicar o Bole�m Interno da Diretoria Disciplinar, veículo oficial de publicação dos atos do Diretor Disciplinar;

XXIII - publicar as decisões e atos oficiais do Diretor Disciplinar no Bole�m Interno, no sí�o da internet da Diretoria Disciplinar, e por outros meios, quando assim
determinado;

XXIV - registrar e armazenar informações da norma�zação interna da UFPR, dando ciência de suas atualizações ao corpo técnico da Diretoria Disciplinar;

XXV - registrar e armazenar informações da legislação e norma�zação externa à UFPR, de interesse administra�vo ou correcional, dando ciência de suas
atualizações ao corpo técnico da Diretoria Disciplinar;

XXVI - produzir material sobre a a�vidade correcional, na forma de manuais, guias, roteiros e modelos, impressos ou para publicação no sí�o da internet da
Diretoria Disciplinar, como subsídio à atuação das comissões sindicantes e processantes;

XXVII - produzir material informa�vo de interesse disciplinar, com caráter profilá�co, para divulgação junto à comunidade universitária;

XXVIII - organizar e atualizar o acervo de publicações, periódicos, legislação e norma�zação de interesse disciplinar, para consulta das comissões sindicantes e
processantes e do corpo técnico da Diretoria Disciplinar;

XXIX - assis�r ao corpo técnico da Diretoria Disciplinar quanto ao uso de recursos de tecnologia da informação e comunicação;

XXX - realizar a manutenção e atualização dos equipamentos de informá�ca da Diretoria Disciplinar;

XXXI - acompanhar e orientar o uso dos equipamentos e dos programas de informá�ca no âmbito da Diretoria Disciplinar, para que esteja em consonância com a
legislação e norma�zação interna da UFPR;

XXXII - desenvolver programas de informá�ca que auxiliem as a�vidades das demais unidades da Diretoria Disciplinar;

XXXIII - atualizar o sí�o da internet da Diretoria Disciplinar;

XXXIV - manter o pleno funcionamento do sistema próprio de gestão informa�zada de procedimentos disciplinares, bem como o constante aprimoramento de
suas funcionalidades, segurança e a integração com outros sistemas;

XXXV - controlar os bens patrimoniais e o estoque de bens de consumo da Diretoria Disciplinar;

XXXVI - realizar o inventário geral e periódico dos bens patrimoniais da Diretoria Disciplinar;

XXXVII - solicitar materiais de expediente à Divisão de Expediente do Gabinete do Reitor; e

XXXVIII - solicitar a aquisição de passagem e pagamento de diárias à Divisão de Expediente do Gabinete do Reitor.

 

Art. 10. Compete ao Chefe da Seção de Apoio Técnico:

I - supervisionar a elaboração dos pareceres de juízo de admissibilidade, encaminhando-os ao Diretor Disciplinar;

II - supervisionar a elaboração dos pareceres de análise de regularidade técnica e eficiência, encaminhando-os ao Diretor Disciplinar;

III - informar ao Diretor Disciplinar sobre eventual morosidade na instauração, apuração ou julgamento de procedimentos disciplinares;

IV - encaminhar à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas as decisões pela aplicação de penalidade disciplinar a servidor ou celebração de Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), para que proceda ao registro nos assentamentos funcionais, efetue o desconto em folha em caso de suspensão e pra�que os atos necessários ao
encerramento do vínculo em caso de penas expulsivas;

V - encaminhar à Pró-Reitoria de Administração e à Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças as decisões pela aplicação de penalidade disciplinar a
ente jurídico, para que procedam ao registro nos sistemas informa�zados cabíveis, efetuem a aplicação de multa e pra�quem os atos necessários à rescisão do
contrato, conforme a sanção;

VI - fiscalizar a consecução de todos os procedimentos administra�vos necessários à plena efe�vação das penalidades aplicadas, dando ciência ao Diretor
Disciplinar em caso de inadimplência;

VII - supervisionar o cadastramento de informações acerca dos procedimentos disciplinares, instaurados e por instaurar, em face de servidores da UFPR, bem
como dos Termos Circunstanciados Administra�vos (TCA) e Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares da
Controladoria-Geral da União – CGU-PAD;

VIII - supervisionar o cadastramento de informações acerca dos procedimentos disciplinares, instaurados e por instaurar, em face de entes jurídicos no âmbito da
UFPR, no Sistema de Gestão de Procedimentos Administra�vos Disciplinares e de Responsabilização de Empresas da Controladoria-Geral da União – CGU-PJ e
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das respec�vas penalidades eventualmente aplicadas no Sistema Integrado de Registro do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e do Cadastro
Nacional de Empresas Punidas – CEIS/CNEP.

IX - divulgar no âmbito da UFPR as determinações do Diretor Disciplinar;

X - gerenciar a publicação do Bole�m Interno da Diretoria Disciplinar, assegurando a periodicidade das edições regulares e a tempes�vidade das edições
extraordinárias;

XII - gerenciar o desenvolvimento e manutenção do sistema próprio de gestão informa�zada de procedimentos disciplinares, bem como submeter sugestões de
melhoria ao Diretor Disciplinar;

XII - gerenciar as demandas de desenvolvimento e adaptação de programas e sistemas informacionais da Diretoria Disciplinar;

XIII - realizar a prospecção de novos recursos e tecnologias de informação e comunicação, para o aprimoramento da a�vidade correcional no âmbito da Diretoria
Disciplinar; e

XIV - gerenciar as demandas, para aquisição, atualização e subs�tuição de equipamentos e programas de informá�ca da Diretoria Disciplinar.

 

Art. 11. A Seção de Comissões Disciplinares, subordinada ao Diretor Disciplinar, é a unidade responsável, no âmbito da UFPR, pelo acompanhamento e
assessoramento das comissões sindicantes e processantes, tanto inves�ga�vas quanto contraditórias.

 

Art. 12. Compete à Seção de Comissões Disciplinares:

I - subsidiar os trabalhos das comissões sindicantes e processantes, fornecendo o necessário suporte material, informacional e logís�co para o desempenho de
suas a�vidades;

II - administrar as salas de audiência das comissões sindicantes e processantes, mantendo adequado espaço �sico para suas reuniões;

III - organizar a agenda de uso das salas de audiência das comissões sindicantes e processantes;

IV - viabilizar a realização de oi�vas por videoconferência, quando necessário;

V - registrar e armazenar informações dos servidores e alunos que tenham atuado ou estejam atuando em comissões sindicantes e processantes, bem como
daqueles que tenham recebido treinamento específico para a a�vidade correcional;

VI - proceder ao controle dos prazos das comissões sindicantes e processantes, iden�ficando antecipadamente a necessidade de prorrogações e reconduções;

VII - proceder ao cadastramento de informações acerca dos procedimentos disciplinares em andamento, em face de servidores da UFPR, no Sistema de Gestão
de Processos Disciplinares da Controladoria-Geral da União – CGU-PAD;

VIII - proceder ao cadastramento de informações acerca dos procedimentos disciplinares em andamento, em face de entes jurídicos no âmbito da UFPR, no
Sistema de Gestão de Procedimentos Administra�vos Disciplinares e de Responsabilização de Empresas da Controladoria-Geral da União – CGU-PJ; e

IX - atualizar os registros dos procedimentos disciplinares em tramitação na unidade, ou sob responsabilidade das comissões sindicantes e processantes, nos
sistemas per�nentes.

 

Art. 13. Compete ao Chefe da Seção de Comissões Disciplinares:

I - sugerir ao Diretor Disciplinar os membros de comissões sindicantes e processantes, podendo para tanto solicitar informações sobre servidores e alunos às
demais unidades da UFPR;

II - indicar servidores para atuarem como secretários ad hoc das comissões disciplinares, aos presidentes das respec�vas comissões;

III - informar ao Diretor Disciplinar, em tempo hábil para execução dos devidos trâmites, sobre a necessidade de prorrogações, reconduções e redesignações de
comissões sindicantes e processantes;

IV - requisitar aos presidentes das comissões disciplinares informações sobre os andamentos dos trabalhos apuratórios, para atualização do Sistema de Gestão
de Processos Disciplinares da Controladoria-Geral da União – CGU-PAD ou do Sistema de Gestão de Procedimentos Administra�vos Disciplinares e de
Responsabilização de Empresas da Controladoria-Geral da União – CGU-PJ, conforme o caso;

V - informar ao Diretor Disciplinar sobre o andamento dos trabalhos das comissões sindicantes e processantes, bem como sobre eventual morosidade nos
trabalhos de apuração;

VI - supervisionar o cadastramento de informações acerca dos procedimentos disciplinares em andamento no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares da
Controladoria-Geral da União – CGU-PAD e no Sistema de Gestão de Procedimentos Administra�vos Disciplinares e de Responsabilização de Empresas da
Controladoria-Geral da União – CGU-PJ;

VII - encaminhar à Seção de Apoio Técnico os pedidos para aquisição de diárias e passagens, des�nados a atender as necessidades das comissões sindicantes e
processantes com a par�cipação de servidores externos ou colaboradores eventuais; e

VIII - proceder à solicitação de uso de veículo oficial da UFPR para deslocamentos necessários aos trabalhos das comissões sindicantes e processantes, mediante
autorização do Diretor Disciplinar.

 

Seção II

Do Corpo Técnico

 

Art. 14. O corpo técnico da Diretoria Disciplinar cons�tui a totalidade dos servidores nela lotados.

 

Art. 15. O corpo técnico da Diretoria Disciplinar será formado, preferencialmente, por servidores estáveis, ocupantes de cargo compa�vel com as a�vidades de
suas respec�vas unidades e que tenham realizado curso de capacitação ou treinamento para a�vidade correcional, ou relevante experiência na área, ou
formação correlata.

 

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
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Art. 16. A designação como membro de comissão sindicante ou processante é encargo obrigatório, irrecusável e deve ser prontamente atendida, exceto nos
casos expressos em lei.

 

§1º A atuação em comissão disciplinar terá prioridade sobre quaisquer outras atribuições do servidor.

§2º A atuação em comissão disciplinar não exime o servidor de suas atribuições ordinárias no cargo ou função que ocupa em sede de exercício, salvo quando
expressamente determinado pela autoridade instauradora.

 

Art. 17. O Diretor Disciplinar disporá sobre os casos omissos, ressalvada competência superior.

 

Art. 18. Esta Resolução entra em vigor após uma semana de sua publicação.

 

 

Ricardo Marcelo Fonseca

Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO MARCELO FONSECA, REITOR, em 27/07/2021, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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