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Prezado(a) Conselheiro(a), bem vindo(a)! 

 

Neste documento apresentamos algumas informações e orientações a fim de 

contribuir para sua ambientação e desenvolvimento das atividades junto aos 

Conselhos Superiores da Universidade Federal do Paraná. 

A Secretaria dos Órgãos Colegiados (SOC) é o órgão de apoio e 

assessoramento aos Conselhos Superiores, sendo responsável por proporcionar as 

condições necessárias para o funcionamento dos Conselhos. 

Atualmente a equipe da SOC é composta por um Secretário e quatro 

servidoras técnico-administrativas. 

  Nossos meios de contatos são: e-mail (soc@ufpr.br) e telefones 3360-

5023/3360-5024.            

O horário de funcionamento da SOC é de segunda a sexta-feira, das 8h às 

12h e das 14h às 18h. 

Os(as) Conselheiros(as) poderão contatar a SOC também por meio dos 

grupos de whatsapp que existem para os assuntos específicos de cada câmara ou 

Conselho. 

A SOC possui uma página eletrônica, http://www.soc.ufpr.br/portal/, na 

qual podem ser localizadas informações e documentos como Calendários das 

Sessões, Relação de Conselheiros(as), Convocações, Estatuto da UFPR, Regimento 

Geral da UFPR, Resoluções Publicadas, Atas e Modelos de Pareceres. 

Os quatro Órgãos Colegiados Superiores são:  

- Conselho Universitário (COUN); 

- Conselho de Pesquisa e Extensão (CEPE); 

- Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD); e  

- Conselho de Curadores (CONCUR). 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Os Conselhos possuem a seguinte composição, definidas no Estatuto da 

UFPR: 

Conselho Universitário (COUN): constituído pela reunião dos membros do CEPE 
e do COPLAD; 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) : composto pelo Plenário e três 

Câmaras; 

Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD): composto pelo 

Plenário e três Câmaras; 

Conselho de Curadores (CONCUR): composto conforme disposto na Resolução 

02/19 CONCUR. 

 

  

A participação dos membros das Câmaras também ocorre nas reuniões de 

seu respectivo Conselho, bem como nas do COUN.  

 

Ao ser empossado, alguns dados pessoais serão solicitados via e-mail para 

que possamos regularizar o cadastro, visando atender à Instrução Normativa nº 

84/2020 do Tribunal de Contas da União. Pede-se que a devolutiva seja feita o mais 

breve possível, visto que também dependemos dessas informações para que 

possamos entrar em contato quando necessário. 

 

 

Abaixo foram elencados alguns documentos considerados relevantes para 

os trabalhos nas Câmaras e no Plenos: 

 

Regimento Geral da UFPR: 

http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2021/02/Reg-Geral-da-

UFPR-atualizado.pdf 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Estatuto da UFPR: 

http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2021/05/Estatuto-da-UFPR-

alterado-em-12.05.2021-ultima-altera%C3%A7%C3%A3o-Res-06-21-COUN.pdf 

 

LEI nº 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999: Regula o processo administrativo 

no âmbito da Administração Pública Federal.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9784.htm 

 

COUN: 

- Resolução nº 11/19-COUN: Consolida as Resoluções anteriores e estabelece 

o Regimento dos Órgãos Normativos, Deliberativos e Consultivos Superiores da 

Universidade Federal do Paraná: o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o 

Conselho de Planejamento e Administração e o Conselho Universitário. 

 

COPLAD: 

- Resolução nº 11/19-COPLAD: Estabelece a constituição, as atribuições e o 

funcionamento das Câmaras do Conselho de Planejamento e Administração. 

- Resolução nº 10/21-COPLAD: Fixa o valor mínimo para deliberação do 

COPLAD dos contratos, convênios, ajustes e acordos firmados pela Universidade 

Federal do Paraná. 

- Resolução nº 41/17-COPLAD: Normatiza o relacionamento da UFPR com suas 

fundações de apoio. 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

CEPE: 

 - Resolução nº 24/2020-CEPE: Estabelece a constituição, as atribuições e o 

funcionamento das Câmaras do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

- Resolução nº 30/90-CEPE: Estabelece normas básicas para a implantação, 

reformulação ou ajuste curricular dos cursos de graduação, bem como para 

aprovação de elencos de disciplinas dos departamentos. 

- Resolução nº 37/97-CEPE: Aprova normas básicas de controle e registro da 

atividade acadêmica dos cursos de graduação da Universidade. 

- Resolução nº 66/98-CEPE: Estabelece normas para o afastamento de docentes 

da UFPR  

- Resolução nº 10/17-CEPE: Estabelece normas para revalidação de diplomas 

de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior 

no âmbito da Universidade Federal do Paraná. 

 

 

 

CONCUR: 

- Resolução nº 02/19-CONCUR: Aprova o Novo Regimento do Conselho de 

Curadores da Universidade Federal do Paraná.  

- Resolução nº 50/19-COPLAD: Estabelece o Regimento e o Organograma da 

Unidade de Auditoria Interna da UFPR.  

- Resolução nº 41/17-COPLAD: Normatiza o relacionamento da Universidade 

Federal do Paraná com suas fundações de apoio, especialmente quanto aos 

projetos desenvolvidos em colaboração. 

 

 

 



   
 

   
 

 

Para as análises e relatos a serem feitos nos processos, caso seja necessário 

dirimir dúvidas ou esclarecimentos, além dos interessados nos processos, 

indicamos os principais contatos: 

 

→ Para processos do COPLAD: 

Superintendência de Parcerias e Inovação (SPIn) – spin@ufpr.br. 

Coordenadoria de Licitações e Contratações (CLIC) – clic@ufpr.br. 

 

→ Para processos do CEPE: 

Coordenadoria de Procedimentos Acadêmicos e de Permanência 

(COPAP/PROGRAD) - copap.saac@ufpr.br e copap@ufpr.br.  

Unidade de Diplomas (UDIP/COPAP/PROGRAGD) – drg@ufpr.br.  

Coordenação de Projetos e Análise Curricular (COPAC/PROGRAD): 

copac@ufpr.br. 

PRPPG - Coordenadoria dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado 

e Doutorado (GPGSS/PRPPG): cpg@ufpr.br. 
 

PRPPG - Coordenadoria dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização 

(GPGLS/PRPPG): lato@ufpr.br.  
 

Unidade de Normatização (UN/DAP/PROGEPE) - dap.un@ufpr.br.  

 

→ Para processos do CONCUR: 

Coordenadoria de Prestação de Contas em Parcerias (CPCP) - cpcp@ufpr.br. 

Auditoria Interna da UFPR (AUDIN) -  audin@ufpr.br. 

 

 

 



   
 

   
 

 

Dúvidas Frequentes:    

 

01) Como ocorrem as eleições dos(as) Presidentes das Câmaras? 

CEPE e COPLAD: A Resolução nº 11/19-COUN, em seu art. 8º, indica que o 

Presidente e Vice-Presidente serão escolhidos entre os representantes titulares dos 

Setores, pelos membros da Câmara, na primeira sessão do ano. 

CONCUR: O art. 5º da Resolução nº 02/19-CONCUR estabelece que os membros 

do Colegiado elegerão o Presidente e o Vice-Presidente, escolhidos entre os 

professores conselheiros. 

02) A quem cabe a designação de relatores(as) para os processos direcionados 

aos Conselhos Plenos e às Câmaras? 

Cabe aos(às) Presidentes dos Conselhos e das Câmaras a designação. Em sua falta, 

o(a) Vice-Presidente indicará e, estando ambos ausentes, a designação será feita 

pelo(a) Conselheiro(a) Decano(a) (membro mais antigo em exercício no magistério 

da Universidade ou, em igualdade de condições, pelo mais idoso). 

03) Há prazo para convocação ordinária e extraordinária? Como consultar uma 

convocação? 

As convocações para sessões ordinárias dos Conselhos Superiores serão enviadas 

aos conselheiros(as) com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

Em caso de urgência, o prazo de convocação poderá ser reduzido, justificando-se 

o motivo. 

Após o envio aos conselheiros(as), as convocações serão publicadas na página da 

SOC. 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

04) Como o(a) conselheiro(a) deve proceder para justificar as faltas?  

Segundo a Resolução nº 11/19-COUN, art. 13 “O comparecimento às sessões é 

obrigatório e preferencial em relação a qualquer outra atividade”. 

O Parágrafo único do art. 13 da Resolução nº 11/19-COUN indica que a justificativa 

das faltas dos(as) Conselheiros(as) deverá ser feita junto à SOC ou na sessão, por 

qualquer conselheiro(a), na parte das comunicações.  

05) Como proceder caso o(a) relator(a) estiver ausente na sessão?  

Na ausência justificada do(a) relator(a), o(a) suplente ou mesmo outro(a) 

conselheiro(a) poderá ler o parecer. 

06) O conselheiro(a) pode solicitar a alteração da pauta? 

Após a aprovação da ata e apresentação dos informes, o(a) conselheiro(a) poderá 

pedir a alteração da pauta: retirada, inclusão ou ainda inversão de item de pauta.  

07) Quem deve assinar a ata que foi aprovada? 

A Resolução nº 11/19-COUN, art. 14 indica que “Verificada a presença do número 

mínimo de membros, o Presidente abrirá a sessão, submetendo à apreciação da 

plenária a ata da reunião anterior, a qual, não havendo manifestação contrária, será 

considerada aprovada e subscrita pelo Presidente, pelos conselheiros presentes e 

pelo Secretário.”   

08) Como consultar uma ata aprovada? 

As atas são deliberadas nas sessões subsequentes e, após aprovadas e assinadas, 

são publicadas na página da SOC. 

09) Qual conselheiro(a) vota nas sessões? 

A Resolução nº 11/19-COUN afirma em seu art. 16 que “Todos os votos são 

exercidos pelos conselheiros titulares. Em caso de ausência devidamente 

registrada do titular, os votos serão realizados pelos conselheiros suplentes” 

Na ausência justificada do titular, o suplente presente à sessão exerce as funções 

do titular. 

 



   
 

   
 

 

 

10) É permitida a abstenção nas votações?  

De acordo com a Resolução nº 11/19-COUN, art. 23, alínea “d” “é vedada a 

abstenção, devendo todos os conselheiros desimpedidos consignarem expressamente 

seus votos”. 

11) Quais são as atribuições dos(as) conselheiros(a) suplentes?  

Ao(a) suplente compete, além de substituir o(a) titular nas suas faltas e 

impedimentos, participar das sessões e relatar processos. 

12) Como se dá a disponibilização de parecer e inclusão de parecer no 

respectivo processo? 

De acordo com a Resolução nº 11/19-COUN, art. 12 “§3º Os processos a serem 

relatados deverão ser encaminhados à SOC com no mínimo de 3 (três) dias de 

antecedência preferencialmente, contendo o parecer e o voto do relator para a 

elaboração da pauta.”  

Sugere-se a inclusão do parecer final no respectivo processo apenas após a 

deliberação do parecer em câmara ou plenária. 

O parecer poderá ser incluído como documento interno do SEI, editado no 

processo e assinado eletronicamente, ou incluído como documento externo e 

autenticado. 

Após, o processo deverá ser encaminhado à unidade UFPR/R/GAB/SOC. 

13) Como o relator deve proceder em caso de necessidade de diligência no 

processo sob sua relatoria? 

A diligência deverá especificar quais os pontos que devem ser esclarecidos e 

direcionados à unidade competente para fornecer os esclarecimentos necessários. 

Em seguida o processo deverá ser direcionado à SOC, que encaminhará às 

unidades competentes e monitorará o processo para retorno ao relator.  

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 14) Os interessados/proponentes podem participar das sessões? 

Sim. Os interessados serão informados 48h antes, após o encaminhamento da 

convocação aos conselheiros, via e-mail da SOC, que seus processos estarão 

pautados na sessão, sendo necessária a manifestação de interesse em participar 

confirmada via e-mail. 

15) Aquele(a) que tenha interposto recurso administrativo tem direito a 

participar de seu julgamento? 

De acordo com a Resolução nº 11/19-COUN, art. 11, §4º, “As pessoas que tenham 

interposto recurso administrativo, na forma do Regimento Geral da Universidade, 

poderão comparecer ao seu julgamento, por si ou por procuradores regulamente 

constituídos.”  

O comparecimento deve ser comunicado, por escrito, com até as 12 horas do dia 

útil anterior à sessão. 

O(a) interessado(a) ou seu procurador(a) poderão fazer o uso da palavra, em 

termos respeitosos, pelo prazo improrrogável de 10 minutos, não podendo ser 

interrompidos. 

 16) Como o(a) conselheiro(a) deverá proceder em caso de afastamento?  

 

O(a) conselheiro(a) deverá encaminhar e-mail à SOC comunicando o período de 

afastamento, juntamente com a portaria de autorização. 

 

17) Como solicitar a exoneração como conselheiro(a)? 

 

O(a) conselheiro(a) poderá solicitar a exoneração da função mediante justificativa 

em processo aberto no SEI e encaminhado à SOC, para que essa Secretaria solicite 

a portaria de exoneração. 

Tratando-se de conselheiros(as) do CONCUR, conforme disposto na Resolução nº 

02/19-CONCUR: "Art. 4º Os suplentes serão substitutos dos membros titulares nos 

casos de impedimento ou vacância. 

Parágrafo único. No caso de vacância, o suplente finalizará o mandato. Caberá ao 
Setor a indicação de novo suplente." 

 

 



   
 

   
 

 

18) Assumindo cargo de chefia de departamento, é possível seguir como 

conselheiro(a)? 

Segundo o Regimento Geral da UFPR, Art. 40 §4º, “é vedada a acumulação das 

funções de chefe de departamento com quaisquer outras de direção ou de 

representação em órgãos colegiados superiores da Universidade.”  

19) Todas as sessões são transmitidas ao vivo? 

 

Não, somente as sessões plenárias são transmitidas ao vivo e o link da transmissão 

(https://www.ufpr.br/portalufpr/sessoes-dos-conselhos/) fica disponível na página 

inicial da SOC (http://www.soc.ufpr.br/portal/), logo abaixo da imagem da Sala do 

Conselho Universitário.: http://www.soc.ufpr.br/portal/). 

 

 


