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 MlN:Si~i=:iO C'J.'\ EDUCAÇ;',O E CUlTUk,A. 

UNiVERSiDADE FEDERAL DO UIRANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO 

seTOR DE EDUCAÇÃD 

R'EG!~1Er~TO SETORIAL 

TÍTULO ! 

Da Setor a ~BUB fins 

Art. lQ ~ O Setor de pelo Decreto nC 72.782 f de 

12 de Eetsmbro os 1973 t É Unidade da en91na profissional, 

sina e dE 8ibliotecanomie t na forma operacional que lhe atribui este Rs 

~ gimento. 

, P S -' -Peregrafo Unico - Oetor de tducaçaa integradamente 

seus programes de estudos G pesquisas! 

I - Formeção de profissiDnais~ docentES 8 especialistas no campo da 

da outras Unidades 0n1

graus e expressões; 

li1 - Promoção de estudos.e pesquisas subeidiéri~s e inovadoras dE mo 
'~ 

delas metodol~gicoa que favoreçam B consecuçio da politicB educacional 

. ~ no Estado e em âmbito nacional • 

IV - Colaboração e assistência técnica 110 campo d'O conhecimento da 

Educaçeo,do Ensino e da 8iblioteconomia: 
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M ; f'J! I t k 1 C· D 1'., EDU (, il, ç ~ O f. C lj ! i ti R J.\ 


UNjVE:/iS:::lADf rtD('Hr~l t:~O Pi\i(ANA 


SETOR DE l:DUCAÇ.ÁO 

, r N-

r:l a~ 	 ~{ ~1 fJT<9aoB 

da Universidade Federal do 

b) a organismos p~hlica~ e 

mediante termos de convênios; 

v - Difueic e exten9~O cultural, em car~ter permanonte B rc

c!proco, no sentido 

'"comunitarla .. 
, 	 f # 

. Art. 2Q - O anaino HBra ministrado em nivel 	 pO~-€"n~it1 

duaçio, aperfeiçoamento B Bspeclalizeçio • 

riTUU] 11 

Organizeçio do Setor 

Art. JO - O Setor da Educaçio cDordena Da aaguintsl DBpertarnRrltaa: 

I - 81bliotBconomin 

l,' 4" ~."11 - Matodos a IBcnic8s 

111 - Planejamento B Adminietraçia Escolar 

lU - Teorie B Fundamentos ds Educeç50 
~,iI' ,
~ragrBfo un1co - Obodac1dae 09 prB~Bitng 18ga1s, 

mentais, PQdBr~ haver fus;c. desdobramento DU Bxtlnçio da qua1~quer 

tamantoe. De mssma modo~ pOderio Bar criados novas 

CAPf I 

Art~ 	 4Q - A D1reçBo B a Admlnle do B8rno 8xercidaa pelaa 

, '" seguintes orgaos: 

http:l:DUCA�.�O
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N~ ! N i ~. T f R j O [)!\ r. í') U ;\ ç )t, (3 L C U l T L= ~" /1. 

UNIVERSIDADE fCC>f.RAl. ro PA'LANA 

SETOR DE EDfJCAÇAO 

I - Con~alho Setorial: 


II - Diretoria. 


cAPíru!.JJ 11 

00 ConBslho Setorial 

P -M' 

Art. 50 - II Conselho S!? torial, nrgacl deliberctivCl I:! c011Bul tivo 

do Setor, e 
I' 

integrado: 

• I - pelo Diretor, SBU Presidente; 


11 - pelo Vice-Diretor; 


111 - pelos Chofes da OopartamontaB; 


IV - paIo representante do carpo diRcentB~ 


r

Art. se - O Conselho ia1 fu~clonerB com B 


ria dos seus rnambrog~ 


. ..", I ~\ .. "'-'.f'".

Paragrafa unico - As reunioas de careter 901ene TeB!lzar-eS-80 

" com qualquer nllfileI'O. 

~rt. 7Q - As reuni f'HIl"BO - convC>r.mÓf.lB pelo Vr!iHJidsnte ou por in5, 

CiBt1vB de, pulo mBnna. doie terças (2/3) dn~ SBU~ mambroe, com antacB 

-convocaçeo .. 
_ r 

". - Em caso uI'gl'!nclEJ! o prazo da convoca~.8Q nadara
"';f I I' 

Ber raduzido da metade, jUBtificendo-sB D motiva. 

1a1 é obri

gBt6riO e preferencial em relaç;o 3 qualqu8T outra 

,. 'l'!A _ iA. 

• 
.. 

nade B dlecuaaea e aprovaçso de ata e o comuniceço8s, e nutra Te lva E~ 

ordem do dia, na Quel aeria CDn~idBrBdoB os 

• 

http:convoca~.8Q
http:convC>r.m�f.lB
http:cAP�ru!.JJ
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MI"~ISlfi:._~C [J~, t:t)U(iJ\:Á(} E (IJ~'fLi~I"\ 

UNiVI;KSr)l\[}f rrD j:,.í~ ~ P.,,':,t;p.,NA 

S~TOR DE EDUCAÇÃO 

§ 10 - Mediante cDnsulta ao plBn~rioJ por iniciativa pr~pria 

ou a requerimentos pDdBr~ o Presidente inverter a ardam dos trabalhos 

ou Buspsndsr l'1 pl1rte de com~..mü;:aç(18sf U8IT1 como dar pl'eferência ou atr! 

'" constantes da pauta.bulI' urgencla 8 determinados Bssuntos dentre Da 

'" , § 2g - O regime de urgsncls impedira a conceasaa de viats,. B 

não ser para exame do procsasfJ.no :nmlnto do plenário e no daccrl'13l' da 

pré'Jpris reunião .. 

Art. 10 - Na falta ou impedimento do PresidentE), 8 presidência 

eera 
, 

exercida pelo SBU sub~tltutD lagal. 

Art. 11 - Para cada aesunto constante da pauta, hsver~ uma fas8 

da relat~rlD e discuesio B Dutra 

Art. 12 - As dscis6s9 da Consulho Setorial aario tomadas pelo ua

§ le - A vataçiD BBr~ Bimb~11cB, nominal ou sBcreta, adotando-ss 

a promeil's semprB que uma c1ae ol..rtrss não. as,ja requerida g mUi! esteja ax

preB8smente prevista. 
, ~ 


§ 2Q - Alem do voto comum, O Presidente tara, em caso de empElte~ 


o voto de qualidade~ 

§ .:sU - Resaalvado o casa de impedlmento t nenhum membro do Gom~e

lho Setorial podBr~ recusar-aa e votar. 

Art. 13 - Da c8de reunl;o lavrar-9B-~ ata circunstanciada. assi

nada pelo SecrBt~rla, que eBr~ discutida e votada na reunlio seguinte a, 

ep6a aprovaçia, subscrita pelo Presidente e damais membros prsssntae. 

Art .. li. - Além da aprovaçi!io~ au1;orlzação f homologação~ despachos

• e comuniCf!U;õea de Secl'Bt~'n'1a~ 8~ deci~õef.ll do Conselho Setortel terão a 

• forma de Re~aluç5B.f balxadsB pala Pree1dantB • 

Art. 15 - aio atribuic5s1 de Canmelha Setorial: 

http:deci~�ef.ll
http:procsasfJ.no
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MI~;15T[R!C. DA lfJl.i t,çÁC, (l) IU~'f, 


UNiVERSiDADE fLDERAt [, Pid7l/d~t, 


SETOR DE EDUCAÇÃO 

11 - elaborar, por vntBç~c 8 uninominal i li~ 


para nomBsçio de Coordenador e 


de Enaino e Pssquisa; 

IV - elaborar o Regimento do tor, bem como aprovar SUBS BlterBç58B~ 

pera apreclaçio do Conselho de Administraç5o;• 

v - aprovar, com base na planificaçio doa Departamentos, a proposta 


.,. I' "'IF 

clrçamentaria do Setor. a ser encAminhar!t;! GOH 01'91105 supErio:rr:!s [ia Unlv81'Zil 

dada; 

VI - designar as Comiss5ee Julgadoras da COnCUTRG de pessoal dOC8nts f 

dentre 09 nomes incluídos nas listas elahoradas peles Departamentos; 

VIr - indicar representantes Sotor um 6:1' G3tranhus ~ Univeraida 

da; 

VIII - opinar sobra conv~n1Ds B acaitBç~u 

ficto do Setcl:í'; 

IX - opinar sobre a cr1açija, 

tamento9; 
r , 

x - propor 80 ConRelho Uni tBrio a outorga de titulos da professor 
,.

emarlto t prOfe9!liOr IIhonori9 Cf~Uf'lall fJ de riout,D:r 'lrmncris C8U!''H'jll; 

cu DO 

Vice-Diretor, nas lnfreçaem apuradas em proc8~9o edmin19tr2tivo, exigido Q 

nquorum n mínimo de dois terças ( 

XII - instaurar procedimento c proparapllcaçio n~ ~ena dlsclp11nar; 

• 
"c

XIII secas JUlgadoras ds concurAC.GU re

jalt~-lDB pala voto da doia terços (2/3) de S8U~ m~mbroe; 
• 

A

XIV - zeli'lr pElla abSfJI'Ví:H'íC1f.! f1F!f3 no:rm05 88 ao r8crutam~nto, ee

http:concurAC.GU
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W,i!\iSIERIO DA EDUCAÇÃO!' CULTURA 

UNIVEIl5IC'ADE fED~IU>,t DO PARANÁ 

seTOR DE EPIJCAÇÂO 

e resciaio de contratoA de trabalho; 

XVI - decidir pBrlido~ de rccunsideroç;o B recursos das dec1e5e9 

a que ss r9fare o art. 2B, I, do Regimento Gerei; 

XVII - opinar em prtlCf:3l'3S08 (je ampliação ou rodução do corpo r:L..,cf:l.!2. 

ta, B deliberar sobre tran8fer~nci8, tBmpQr~riB ou p8rmBn8rlt~t de doce" 

tss entre DBpartamBnto~; 

XVIII - zelar pela Brticulaç~Q entre Departampntnp, ColegladoR de 

.. Curso B serviços de en~1no 8 p~Aqu1ga; 

XIX - ElRS8SElO1'6r o Dtreto!' em tor.h';\ 81'3 ta:l"f::'faa dl?l or'~1ani zação e 

direçio sstarial; 

..
XX - pronunciar-B8 sobre qUDlqu~r aBsunt~ Q~O diga renpeito a 

organizaç~D unlverBit~riB 8 808 inter88RPS do 

XXI - aprovar as Reg1m8ntoB dos Departsmu to~ 8 dE 

lieraR ou VinculedoR; 

.. 
CBdQ~ a IJi!3 

dn relatório aprovado çmlD Depí'lrtamr:mtD; 

XXI! I - exercer outras sGr1hulçõf39 rrrevhltas i~m 18i, )~egulaI'll8nto ou 

regimento. 

P~r~grBfo ~nico - O Conselho Setorial aprQVBr~ a nsgimanto do Dirst6 
, 

rio Acadamico do Setor e suas BltBraç~B9f bem cnmo a respectiva presta
~ 

• 

çao de contas aMual. 

Art. 16 - na Coordenadores de Curso, mediante convD6açio do Diretor, 

poderão perticl,psl' ne reuni.ão do Cqn!'lelho f1eto:rlel f 8em !ürei to a voto • 

• 


http:reuni.�o
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Mlh!,ST~E10 ["'i\, (;D(J(.J.~çj~.C: E CutTUi>.:A 

UNiVERSiDADE !·:DI;RAt no P,.\RAN.i; 

5lEIO~ OE EDUCAÇÃO 

SCICR DE [DUCAÇ~J 

REGIMENTO SETORIAL 

TiTULe: ! 

,;1" 

12 de setembro ds 1973, ~ Unideriu '.~!l~livErB:l tBr:l[\ 

IP t' ,

pesquisa aplicada B Bxtaneio r nGt'! Ul'Ct21ti EGP.f;C] f:l f~E1~5 ~:~Ei [c1t:CaÇ~~D~ t:Je 

oimentQ. 
fi'

UnlGo 


S8US programes de estudos R pesqu19as: 


de outros Unidades Uni
, ~ 

\JBl'ei tariss f ou Inst.l tuit:;oee ButOT i7.'ad~H5; 

11 - ~~~-~.iD dos quadrDs dD ~ietama educacional. om Godos 08 seus 

~ 

graus e expreSSODa; 
~ 

~H.J.bald:in:ci~r1 b~ 1.ri(1vadcfr<fJ9 de ~nn 

~. ~ 

a consBcuçBD da pollticB educacional 

no Estado a em ;mbita nacionel • 
,.

IV - CalBbDraç~D ~J eS5:lF'fterlcia tncnlca no campo do cnnh8cimanto da
... 

• 
Educaçio}do Ensino B da 8iblloteconomia: 
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h,ur\ISfitP,Q DA EDUC/',ÇÃG E CUUURA 

UN!VER$lPi\!H f DfR,q De r.Á,;(fl.NÁ 

SETOR DE EDUCAÇAO 

CAPÍTULf"! 1II 

Diretor. 
, 

f~!j 1~ ar.:n 
I' 

subR tuido pelo Vi 


l'flf:mbrQ ri::: lhe 


f~.r t. 1?J rL:ti.~'·._ r·;',~: 
." 
3(:: 

,
Republica, ne lista8 sex 

, ,
Paragrafo unico - As listaR snrao J po1o ml'-lilOS 

'" ta (30) dias antas vact:\n-

;irt .. 1~1 - G 0ir~tor 8X8rcera
, 

o C8r 

ou Bem dBdicaç~o 8xclueivB. 

t. 20 - Sia atribuiç5sB do Dir 

1 - cOClrocfH3X', BCBlizaf a ~uper1nt~ndur 88 ati ri ~) Et:irnin1.stra 

,f 

vsa e dldaticBB do Setor; 

TI - i.'!Xf3cutar !-;ta 

.,
lI! - convocar P i I' as I'fJ.unioEls elo C;np',túhr: , com dinü

to a voto t inclusive o 

v - organizar B pr !--:lprOVaçElCl pelo 

Conselho tori
• 

"VI - apr8~entar a RR f'X~:T'cic:l. o, relatóri.o 8 

preBtBç~o de contae, depois de apreciBdc8 o Cons81h8 Setorial; 

http:r.�,;(fl.N�


• • 

OB 


N. : r-i i S T S R ~ o D ,,\ [D!.; r: /... ç: ft. t c lJ L ! U H A 

U{";!V[riSíDI~L'-E fDERI\l DO f'f.,RAr-.;Á 

SETOR DE EDUCAÇÃO 

pr'[jpnl' 

cli flt-:1 plinar ; 


VIII 


lamento ou regimento. 

~ 

Parágrafo un:i co .• 

, 
pr8Bid~nclBt para arreei nhanwnV} dG rnatfôl'i~" r"i) 1cl1. ,. 

r 

TI! 
•• I.' 

hlrt. 21 

fica e ~e distribui 

.. 


e ccngrsgarEi 08 rjocrmtF:!'3 :r·pr~p'~T.ti IJrl~, CClirl n 

(I' ~"> 

ensr:lu (j{; Ci::~iilnrf3t c'nnstl

preBDntante discente. 

~

Art. 23 - çnt·~ fi (·~O~~; 

I - elaborar ~ seu 

http:r�pr~p'~T.ti
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#'\.NI:.HI\IO DA (DUCAÇÃO E CuLTURA 

UNIVERS DA DE fEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO 

pe~qui~8 e cxtennio, de~ignBndo a~ rp9pectivoR docsn 

IV - elaborar prDp0~tB QrçBmDnt~rls; 

planoA dR ensino, elBbor pelo r8~pectivQ professor ou grupn de 

profS6S0TBR, ~om prejuízo rias atribuiç~eB do Colegiado de Curso; 

VI - elaborer listaR nDme~ para nrganizaçBo das Comi 

Julyadorae de concursaR do docente, opinando, afinal, 

os pBrDcere~ elaboradas; 

VIr - propor a admis9~o, 

do; 

VIII - promover o dG8snvolvimento MA pesquIsa p sua artlcul 

com I] en!'iinnj 

IX - eleger repr8sen 

ras do Departam8nta; 

ç - nrgaoA d8 adminiptrBçao e 

cooperar com 09 ;Brvlço~ rlP ennino p pR~quiBB; 

,
XI - aprovar B 8~cala anual rie Peri8~ do 

Aerv1t1ores, bem como opinOl' ~!JbT'(J pr~dlrif.'lt:'l do li 

- .XII - aprovar programeçan ~up18tlvB B propor parindo e~peciBl 

par R rerup~rBçio de Bluno~r bom cnmo irlatituir tratamento excppcio

nal nOR CB~Oq prBviRtoe em lei; 

XIII - lnat8urar procedimento e nropor apl de per18 di sei 

pl1nl3r; 
~,..

XIV - fiscalizar a 8xer:uç<:lo doe programas ~ B zaçaG elos 

, 
trabalhaR B~colarB9, lncluidos 08 8ptRuton, promov~nda a recupereçao 

• 
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MINiS1H:IO DA [lJU(l>,çi\C [CULTURA 

UNIVERSIDADE FEDERAL i)C PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO 

XV decidir pedido da revis~Q de provas; 

XVI - elaborar programa dE concur~o para docente, n8 

de!'7 t8 f~8g1lne!lto; 

XVII - exercer outras atribu1çoen nrevi~tag em lsi, r8~ulBmento 

ou regimento; 

fJarágrafr..1 único - são fJ1' i vatiV8S rlo P:J.,r.mÉlri o, 8!:l ErI;:.1tJuições dos 

itenQ VI,IX, XIII n B~ ~pguin 


,. 

trt:.1~ 

taç20 S8crnta, 

tinada!'l 80 

Art. 24 to CabST1.10 8 acu

~ 

dos pelo RDitar, de listaR triplicas slabaradB8 relo Departamento ree
,

pectivo, para um parlodo dp dei" anos, podendo havBT B reconduç~o por 

uma vez. 

§ lº - Nas suas faltas e impedimentoR, o ChefE de Departamento 

Ber~ substituída pela Suh-Ch~fe 8, ne feIta, 8uB~ncia ou impedimento 

deste, pelo profe~8or de en~ino 8uperinr, purtnnc8ntn ao temE.mto, 

,aie antigo no maaiBt~r1~ da Un1vBr~ldad~. 

§ 2Q - O ChefE R n ~ub-Chprc d~ DBpertamrnto rprd0T~O seus manda 

, 
J - mediante votaçio ~PGr~t8 , no rnt.llm rl, dni~ t~,TCI)"l (2í3) dCH" 

-doc~nte~ QU8 comp~em n r 8~; n{:~ f;1

• 
admin1'3tratlvo; 

http:CabST1.10


.U 


t • 

MINI:'TÉRIO DA EDJ'_,",ÇACJ [ CUlTURA 

UN'VERSIDI\DE FEDER,All':) PARANÁ 

seTOR DE EDUCAÇÃO 

...
rancia, BroBRntadnr12, a 

Uva. 

" 
r<·:xcrCCJ~'a 

Art. 25 - Compete 80 Che 

rtamemto; 

~ 

rer com oe B8TV1çoQ de 8n~ino F p~equ19B B ext~n9an; 

dOB reepectivo~ rlBnn~ Me trabalho; 

Departamento; 

B voto, inclu~ivu o rir ~uHli' 

VIII - f1~c61izar 

adminiAtrativop, pncaminhanJo bolGtins mnneaiR nll Uiretnr; 

IX - requisitar matEriDl DPrmanRnte 8 de consuno; 

x - in~t8urar pro~R0im8nto ~ propor n~n8 disciplinar; 

partamento; 

XII - 8xerCPT outras 

gimpnta •• 

.. 
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MiNiSTéRiO DA [,DUCAÇÃO E CUI.TURA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO 

~ lC - Em caso de urg~ncia, pOdBr~ o 

f' 
J 2(2 - C Departamento porlDra 

, 
ser C0f1VOCEH10 a H:quorimtmto rI e! 

~ 

IjoCel1t(~9 qm1 rr.:;p1'8!''Hmtt:nn l'W mirlimo, um terr;o (1/3) dOR Sf~Ufi ir1tnl}I'8.!l 

{" ,.~, 

tEB em Bxercicio, com 1ndicaçao da moteria B ser tratada. 

- i Art. 27 - As reuni5es seria instaladas, em prlm8ira canvocaçio, 

com a maioria dos integrantsB do Departamento em exercício. 

- " ~;§ H1 - fJi'30 havendo numera le~)Ell, rt:Hmir-R~!-a o DE!pr-.J'rtmnr'lnto com 

qualquor n~m8ro, vinte 8 quatro (24) horBs ap6s, independentementa de 

nova car1vocaçao. 

5 2º - O Departamento dBliberBr~, 

da, pelo voto da maioria dos pr8~8nteA. 

Art. 28 - Em cElc!a DUpl.'H'tamcnto havf:rá urna St':çãn de::: [xJ1Hclir.ntE:, 

, - ,
responaevul nela BXeCUA8Q rlo~ qnrviço~ 8dmlnistr8tivo~, ~ubordineda a 

Chefia 8 entrosada com a Se~r~tariB do Srtor 8 Conrden8ç~85 d~ Curso. 

TI TUL; I J 1 

i8~: 
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MINISIHIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

UNIVERSIDADE FED!:RAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO 

, , 
PBr~QrBfo Uni80 

... 
('I \' f.!qui s 1. t rJ r; P ~ ~ç:!mc i ai ~ ,) ,~, I ::~ '::f'1 r; ~:J I,': (~ri'1 r :1"(';r~ t.<r ~ ('] p~"f' c 

i GT': 

• 
;:l 
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MINISTéRIO DA EDUCAÇIliO E CULTURA 


UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 


SETOR DE EDUCAÇÃO 

I I - "O~ ["'1'"te)' no....~!' '" fl" I,»';'n'"I' I'" "1' ... r'l'" LI t', fJ1,."1",,.,,r., R'"' fl1' , r ',' i j l!l'~ +.;' '"V,'i! : é',', :<:;,~ nf", '" U '>" ,,':' elO} 'c, , .. ~J" _ I~, .. c Cin

, , 
fe::rEmcia 60"'1 qUE' tfmilc}m 1'B83.1Z8t10 B!-1tagit) prob8tOT'L~ com:,' 

Auxiliar rl~ EnRinn. 

08 t{tulo~ de Doutor ou d8 Livre-DocantR aSRBgursm o dirRito ~ in~cri-

ção para provimento riE] qUé:li8qu8T nutrot"i C8J:'Ç]08 ou rnnpT'8gos incluídos 

nas Categorias FuncionaiR do Gl'upo-HagiRterio. 
, #<..,

Art. 33 - Alam ~o dlspo~to no artigo Anterior, 9BO rpouiBito~ G 

inRcriçao em concurso para quelqutJI' cotp.rJol'ia duu:ntr:: 

I - nacionalidade brRsileira 

II - idoneidade moral 

111 - sanidade rí81cB 8 mnntal 

v - Qr8du8ç~o um curso supErior ris r2?psctivB ~TH8 d~ canh~cim~nto. 

Par~gafQ ~nico - Excetuam-se os iten8 I B IV, no cuso de cnntrnta

çao - [ie prOfFJASOr 98 trEmgeiI'o. 

3L ~ .&- t ~. 't i hP, t I - M con~rB sçeo por prazo U8 ermnado, para dRRemp8n,r~. o ds 

ativlrlads8 de megi8t~rio superior, na fnrms do legiBlaç~o trabalhi9ta, 

cab8r~, apena~, na~ A8gulnt8~ hir6t8BB~: 

1- carnn Auxiliar de t.~n~inD, 81TI caráteI' pl'obatório f péJrEl inic1oção 

nas atividadH9 de 8n~ino superior, p810 prazo ds dois anos, com pOG~1bi-

lidado de r8novaç~n ror igual prazo; 

• 

das da programaçio acad~mic8; 
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MINISHRIO DA EDUCAÇÃO E CULIURA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO 

recair em graduado de cura0 superior, à viste do currículo e de outros 
, ,..

elementos probetor1oB de idoneidade, experiencie e capacidade profia
.... '" sional do candidato, mediante exame de Buflc1encia e aprovaçao pelo 

Conselho de Ensino e Pesquisa. 

§ 2Q - As contratações previstas nos itens 11 e 111, bem como ae 

de professores especializedos à conta de recursos de convênios aio de

pendentes apenas da apreciação de titulos. 

Art. 35 - Os concursos serao realizados pare preenchimento de v~ 

gae n08 Departamentos e sob proposta destes. 
,. ,. ,

Paragrafo unico - Verificada a vaga, o Departamento elaborara, em 

trinta (30) diae, o programa do concurso, o qual será encaminhado ao Di

retor para publicação de edital abrindo inscrições com prazo de cento e 

oitenta (180) dias para o Professor Titular e novente (90) dia! para o 

Professor Adjunto e Professor Assistente. 

Art. 36 - Do edital deverá constar o programa do concurso, 8 na

tureza das provas, o endereço do locsl da inscrição, o prazo estabelecido 
, 

para eata 8 o numero da vagas. 

Art. 37 - O requerimento de inscrição, dirigido ao Diretor, será 

instruido com os comprovantee doa requisitos exigidos e títulos do candi

dato. 

Art. 38 - No concurso para Professor Titular, o candidato anexara 
, 

ao requerimento de inscrição vinte (20) exemplares da tese elaborada, im 

pressos ou mecanografados. 

Art. 39 - O pronunciamento do Conselho de Enalno e Pesquise, a 

respeito da alta qualificação científica do candidato, deverá ser compro
• 

vado por eate, no ato da inscrição. 
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MINISTGRIO DA ~PUCAÇÁO E CULTURA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO 

Art. 40 - O Curriculum Vita8 8 aR titulos unlvBr9it~rlo8 8er~o 

apresentados em 9818 (6) ViSA. 

Art. 41 - O Diretor 9ubmet8r~ o pedido de inscfiç~o ~ aprecia

ção do ConseJho Setorial, podendo indeferi-lo lIin limlne tl , S8 nao prs8,!2 

ch8r os r8qul~itos exigidoR. 

Art. 42 - Na forma do R8gim8~to Geral (art. 28), cab8r~ returso 

daR dBcis5e~ do ConRBlho Setorial e atos do Dir~tor. em m8t~rlB de con

cur~o, para o Conaslho de Ensino B PeRqui~a e ConRslho Setorial, respe

ctivarmmte. 

~\rt. 43 - n~ reCUrSIJR terão efei trJ AUl'lpert!'ll vo, contando--se ore!, 

poctlvn prazo dA data, d8vidam~ntp autenticada, da afix8ç~O de edital de 

notlficaçio 80B c8ndldatoA do que f DI' dpcidido. 

( Art. 44 - DefRridoR 0R redidoB dp 1npcriç~o. o Di~Btor de~ignar~ 

data para a in~t8laçõ(J rJE~ COr.1iR!"lÊÍO Julgad'ora 8 inicio [jl'J conCUfRO, dOVElr: 

elo naU ficar O~ candidatos com nntucBdênciõ mínima dr:J trinta (0) dias. 

Art. 45 - RBRBslvodo o dispoeto no art. 43, ou motivo de força 

maio!', o conCUIRO dUVE!rá Rr.::' l'Elallzado dentro ele cnnto P. vinte (120) dias, 

a contar do RncorlBmBnto do prazo de in9criç~o. 

Art. 46 - AR COmiR~~Qn JulgAdoraR RBr80 comnostu9 de profsBBorsA 

de clA8~8 iguAlou quperior a que for objeto do cunc~rRo, atribuida ao 

• mai!'! antigo G função df~ prF'~idnntr:1 E! 80 mais l'pconte a do relator, 8en
Y' 

do (5) para profef-lsnT' dE! enRillo superior f3 tres c'3) I)~~~ pr f con\ . QJE] o BABO:' 

tratado. 
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MINISTUIO PA ~PUCA,,l.O E CULTURA 

UNIVI:RSIPADE FEDERAl.. DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇAO 

':;rt. 47 - Ellc(:rrado pT'8Z.0 dc' inscrição, COllselho Setorial(1 ("I 

far~ e dBAlgnação da Corni8R~o Julgadora, dentre n'JmBR indicados pelo 

Departamento, n1f~cliantp f'lolici tação [lo Direto!', 11m númern de ai to (8), 

para profeeeor de 8n"'ino 1'1up8T'lor, B cinco (:,), para praff:1S90r contT'!! 

tado. 

Art. 46 - Cab8r~ DO DirRtor formular aR convi tos ao~ prof8~sor8~ 

dssignadoR pelo CanR~lho toriol, incumbindo B BRte prover 8S Rub~tiui-

Ç6SB n8cBA9~ria~, em CBRO do lmpedimRnto. 

Art. 49 - O Diretor 8ncaminh8r~ ao~ int8grantB~ da Comi~e~o Jul

gadora, tia logo Reja cQmpo~ta, uma vis, dovidamente in~trum8ntada, dos 

tituloR e tese da cada candirlato. 

st.:çrlc II 

008 titulOR 8 das provaR 

tituloR eerao as~im cla9AlficadoA: 

I - títulos unlverRit~rion; 
~ 

11 - trabBlho~ cientificoR; 

111 - atividarlBR profi~~ionBi9.· 


- ( ,
Art. 51 - Soa tltuloq univer~itGT1oR: 

I - diploma de Livre-Docente; 

11 - ~iplomB d~ eoutoT, ohtiMo Am Cl~AO credpnclado ou equlvalen

111 - diploma de He~trc, obtido Gm cur9~ credenciAdo ou equivalen

tn; 
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MINISTI!RIO DA eIlUCAç,lO E CU~TURA 

UNIVERSIDADE HPERAL PO PARANÁ 
SEtOR DE EDU CAÇA0 

v w exercício de cergo docente em nível superior; 


VI - ·currlculum vltas" 


Art. 52 - Con.lderan~8e atividade. científica. os trabalhol 

originai. do lutar ou n08 quais tenha colaborado, que revelem valor 

cientifico e tenham sido publicado•• 

Art. 53 - Consideram-ae atividades profisaionai.: 

I - 8S de enaino superior. em matéria especifica ou coneXI 

abjeto do concurso. 
" ,. ,

11 - aa etlvidadae t8cnlc8B, relacionadas a pratica profI8.1~ 

na1 na área em concurso. 

111 - • particIpação, camo membro, de comissões julgador•• da 

concurSOI. 

Art. 5~ - Sará atrlbuldo valor preponderante ao "currlculum 

vlt••" 	no julgamento do concurso. 

Art. 55 - As provas se rio .8 seQulntes: 

I - escrita; 
,

11 .. dldetlca; 


111 - defasa de tesu. . 

, 	 # 

Paragrado unico • Para Professor Titular conetario aI prova. 

escrita, didática e dafesa de teBa) para Professor Adjunto, .acrlta 
, 	 , 

e dldatlcai para Professor Assistsnte sscrits a didatlca. 

SECA0 	 111 

011 prova escrita 

Art. 56 - A prova escrita versare sobre ponto sortaado no 

mOMBnto, pala candideto inscrito em primeira lugar, da uma liste 
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I/IINISHRIO DA EDUCAÇAO E CUltURA 

UNIVERSIDADE FliDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE: EDUCAÇÃO 

Art. 51 - A prove terá 8 dureçio de aels (6) horas. 

Art. 58 - Cada prove aerá rubricada, falha a falhe, pelo call 

dideto e. pala menoa, um membro da Comis.io Julgadora e encarrada am 

aobracarta faChada do meamo modo. 

§ lQ - AI provaI aerio mantida. secretal, sob 8 reepanaabl11. 

dada da coml••io Julgadora, perante a qual, na ocas1io deslgnada., cl 

da candidata lerá eUB prova. sob as vietas de um membro da Comie.io. 

§ 2Q - Após a leitura, qualquer doa membro. da comissão JulQ! 

dore pOderá argulr o candidato lobra o conteúdo da prova, durante dez 

(10) mlnutae, com 19uI1 tempo para a fespasta. 

SEçAa IV 

Da prove didática 

Art. 59 - A prova didática constará da uma preleção, e .ef 

'elta em clnquanta (50) minutos, sobre ponta sorteado com vlnte e 

qUltro (24) haras de antecedência, na forma do art. 56. 

§ lQ - A preleção devere obedecer ao plena de aula argani w 

zado pala candidato, 8 antrague à Comla.ia Julgadora na lnicl0 da 

prove, em tantas viaa quantos forem oa membros de comissio. 

§ 2Q - Havendo mala de um candidato, o ponto lerá a mesmo 

para todos. não devendo 8 prova doa primeiros aar •••latida pelol 
, ~ 

ultlmoa, observada a ordem de lnscr19ao. 

SECA0 V 

Da defesa de tase 

http:Comla.ia
http:Comie.io
http:Comis.io
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MINIStéRIO DA tDUCAÇ,l.O E CULTURA 

IJNIVIiIl.SIDADE FEDERA\.. 00 PA 11. A N.i. 

SETOR DE EDUCAÇÃO 

Art~ 60 - A teBe deverá lar orlgin~l e inédita, abrangendo 

.etária compreendIda na área da conheotmento do Departamento. 

Art. 61 -Na prova da defese de teBe, cada membro da 6omlaaio 

Julgadora disporá de trinta (30) mInutos pera arguIção e o candida~ 

to da igual prazo para a respectiva raapoata. 

Art. 62 ~ Na valoração da ta•• , a C~i8aão Julgadora levará em 

~o"aldar.ção o domínIO do candidato no tema Bscolhldo e a contrlbul~ 

çia por ele apra••ntada à cultura cIentífica. 

BEÇAo VI 

Da realização e julgamento 

Art. 63 • Na data designad., reun1r-ae-ú a Comiesãa Julgadora, 

com a prelença dos candidatos inscritol, lavrando-aa a ata da Inatala

-çao. 

§ lQ - InIcIalmente, organIzará, a ComIa.Bo Julgadora, o calen -, - ,
dario do concurso, com a lndlcaçao do horarI0 d •• provll, fazendo-se 

.. 
entraga de copIas autentIcadas aos candIdatoe. 

§ 2Q • A seguir. a Comi,aio Julgadora organizará •• lIstai de 

qUInze (15) pontoa, tIrados do programa do concurso, uma destinada ao 
/I

sorteio do ponto para a prova escrita e outra para a prova d1dat1ca. 

§ 3Q - As lIstas seria fechadas sm 80brecartes distintas, ru

bricada. pelos membros da Comissão Julgadora, e sario aberta. por oca-
alão do sorteio do ponto. 

§ 4Q - A prova escrita e a didática não poderão versar sobre o 

me.mo aesunto. 

http:ComIa.Bo
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MINISTI!RiO DA EDUCAC;.J;Q E CULTURA 

UNiVERSIDADE FEDERAL 00 PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃ.O 

Art. 64 - No mS8mo dia da instalação, 8 Comissão Julgadora apre

ciará 08 titul08 apresentados peloe candidatos, passando a conferir a 

nota (art. b6), em cédula asainada, que aerá fechada em eabrecarta e 

rubricada pelos membro. da Comiasão. para eer aberta por ocasião do ju! 

gamanta da concurso. 

Art. 65 - Além do disposto neate Ragimento, as prova. aerio rea

lizadas com observância dos preceitos da legislação especifica e normee 

estabelecidas pelo Conselho de Ensino e PesqUisa. 

Art. 66 - A cada prova oe membros de Comissão Julgadora atribui 

rio 808 candidato8, individualmente, uma nota de zero (O) B ~ez (10), em 

cédula asainada, observado o disposto no art. 64. 

Art. 67 - Ao f1nal, 88 aobrscartse serão abertas pelo Presidente 

da Comiseão Julgadora, B fim de Ber procedido o cálculo da média aritmi 

tica das notae obtidas peloe candidatos. 

Art. 68 - Na habilitação e classificação doa candidatos aerio ob

aBrvadas 88 seguintes normae: 

I - cada membro da Coml~uãa Julgadora fará a classificação parCial 

do. candidatos, eliminando o empate entre eatas, que ocaaionar; 

11 - serio conalderaoos habilitados De candidatos que obtiverem, da 

maioria da Comiasão Julgadora. média finei mínima de eete (7); 

111 - B Comissão Julgadora classificará 08 candidato8 habilitados, 
, 

por ordam decrescente da. medias obtidas; 

IV - se ocorrer empate na classificação geral, a comissio Julgadora 
,

e8tabelecere o criterio de desempate. a r1m da indicar, para csda luger 

na ordem decrescente, apenas um candidato; 

V - as 8 Corolasao Julgadora não conseguir o desempate, decide o 

Conselho Setorial, paIo voto da maioria abaoluta dOI seus membroe. 
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MINISHRIO DA EDUCAÇAO ~ CUlTiHU\ 

UNiveRSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO 

Art. 69 - De todos 08 trabalhos de comissão Julgadora serão 

lavaadsl ates parciais, por todos Bssinadas. devendo constar, da ata 

final, o parecer da comissão eobre B clsssificatão geral doe candldA 

tos, indicando o critério estebelecido pera eventual desempate neasa 

classificação e o motivo de inviabilidade do desempate, sa tal ocor

rer. 

Art. 70 - De trabalhos da concurso aerio realizados em reunião 

pública da comissão Julgadora, ealvo n08 casas dos arts. 56 B 58"caput n 

e 64. 

Art. 71 - O proceaao do concurso, depois da apreciada a parecer 

da Comissão Julgadora pelo Departamento, será encaminhada ao Diretor, 

pare homologação do Conselho Setorial. 
, ;

Art. 72 - O Conselho Setorial AO podere rejaitar o parecer da 

comis.io Julgadora pelo voto de dois terços (2/J) doe seus membros. 

SECA0 VII 

De Livre-Docência 

Art. 73 - O titulo de Livre-Docente aerá concedida medlante 

concurso da titulos e provll, a que pOderio concorrer portadora. de 

titula de Doutor, obtida em curso credenc1ado, ressalvadas as exceçõas 

previstes em lel. 
- , ;Art. 74 - A prova de habil1taç80 a Livre-Occanc!., compreendera: 

I - julgamento de"curriculum vltas ft ; 

II - julgamento da tese; 

III - prOV8 escrita; 
,

IV - prova d1datica. 

q 11:1 - No iuloRmsnto do "curriculum vitRa" I!u'ilr -o ' . 

http:comis.io


: 

• • 
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"'coneiderada sua importancla para conhecimento do assunto tratado. 

§ 20 - Ae provas a que se referem oe itens 111 e IV daste artigo 

obedecarão ao disposto nae Seções 111 e IV, deste Capítulo, devando o ca~ 

didato demonstrar o slto nível de seUB conhecimentoe na matéria a que se 

referir a livre-docência e eeu domínio das matérias afins. 

Art. 75 - As Comiseõee Julgadoras de habilitação à livre-dQcência 
..

Berao constituidas de cinco professores que possuam o grau de doutor em 

curso crsdenciado de pós-graduação ou titulo equivalente, ou que tenham 

sido aprovados pelo Conselho Federal de Educação para lecionarem em curso 

credenciado de doutorado, eendo três dos examinadoree obrigatóriamente não 

vinculados a08 quadros de ensino e peequisa da Univereidade. 

Parágrafo único - e decisão final da Comissão Julgadora, sob a forme 

de parecer que snalise cada fase prevista no artigo 10 indicará expreseame~ 

te a habilitação ou não do candidato, e será submetida à homologação do Co~ 

selho de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal do Paraná. 

SEÇÃO VIII 

Dos professores contratados 

Art. 76 - A admissão de Professor Colaborador e Professor Visitante 

será proposta pelo Departamento interessado, com préVia autorização do Rei 

tor. 

§ 10 - O pedido de autorização será enceminhsdo por intermédio do 

Diretor. 

§ 20 - Fer-ss-é o contrato independente de concurRo, stravés de ex~ 

me de titulos (art. 50 e 54), observadas, no que forem eplicáveis, ss nor

mas deste Cepitulo. 
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,
§ 3Q - Com 8 propoeta de admissão, o Oepartamantc remetera 80 

Caneelho Setorial • lista da nomee, parI designação da comissão Jul

gedora. 

SECA0 IX 

DOI Auxiliarea da Eneina 

,
Art. 77 - A admissão de Auxiliar de Ensino fBr~s.-8 noe termol 

da Artigo 34, item I e ParágrafO l e , desta RBoi~Bnto. 

§ le - O Exama de Suficiência conetera de: 

I - Julgamento de Tltu~o8 

,


11 Prova Oidatlue 

§ 2Q - O possuidor do título de Mestre, quando candidato único, 

ficará isento do exame de sufiCiência. 
,

Art. 78 - Verificada a voga o Chefe do Departamento baixara Edital 

em que conetlr~ o programa sobre o quel vare.ra o exame da suficiência 8 

as datas de abartura a encerramento das inscrições. 

ParágrafO único - Bsrá da quinze (15) dias o prazo ds inscriçio em 

exame de suficiência para Auxiliar da Ens1na. 

Art. 79 - Para o exame de suficiência observar-as-á, no que for 8pl! 

cévsI, o di.poeto naa Seçõe9 11 a IV deste Regimanto. 
.. ,

Art. 80 - O requerimento da lnecrlç80 aara dirigido 80 Chefe do Oa

pertamanto. 

Parág»afo único - Ao requerimento o candidato anexlré: 

I - certificado de sanidade física e mentel 

11 - prova da que a• braaileiro nato ou naturalizado 

111 - atastado de idonaidade moral passado por 2 (dois) professoras 
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v - prova de qUitação com o serviço militar 

VI - recibo da paga.anto da taxa de inscrição 

VII - titulo de eleitor 

VIII - "curriculum vit8. 

Art. 81 - As incrições sarao apreciada. pelo Departamento e uma 

vez julgada. a. ordem, será baixado Edital de notificação 10B candida

tos, no prazo ds 10 (dez) di88 de data da respectiva Se8eio. 

Parágrafo único - O exame real1zer-8s-á no prazo máximo de 30 

(trinta) diaa a contar da data do EdItel de notificação. 

Art. 82 - O Dapartamento designará comissão composta de 3 (trê8) 

profe8eora8 da carrelra do magistério pare proceder o exame de BufIciân 

cla. 
~ ~

Art. 83 - Na raallzaçao B julgamento do exame da suficIencla, obasL 

var-aa-á, no que forem epllcáveie,as normas da Seçio VI deste CapitUla. 

CAPITULO lI! 

Do Regime de Trabalho 

Art. 84 - O pesaoal docente prestará serviço em regime de dedicação 

exclusiva ou da horaa semanais de trabalho, nu forma da lei. 

ParágrafO único - As horas ds trabalha 8 que estejam abrigados os 

docentes compraBndem todos os misteres da atividade letiva, 1nclusive os ds 

peaquise e extensêo, de acorda com oe planos doe Departamento8. 

Art. 85 - O Regimento próprio de cada DepBrt~ento, respeitadas as 

normas do Conselho de Ensino e PesqUisa, disciplinará: 

I - O. critérios para concessão do regime de 40 (quarents) horss 

semanaie de trabalho. 
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11 - a carga horária mínima de aulas do pessoal docente, em qualquer 

regimej 

111 - o acompanhamento 8 a avaliação das atividadas desempenhadas pe

loe docentes no regime de 40 (quarenta) horas. 

§ lQ - O regime de 40 horas ssrá proposto através do Pleno de Trab~ 

lho, apresentado pelo Departamento a que pertencer o professor. 

§ 20 - As horas excedentes da carga horária mínima de aulas serão 

- ~utilizadas pelo docente na realizaçao de trabalhos academicos de ensino, 

pesquisa, axtensão e administração universitária, na orientação de alunos, 

em atividades de consultoria e outros correlatos. 

§ 30 - A carga horária mínima da aula do pesaoal docente e o re9pB~ 

tivo programa de trabalho para ae horas excedentes eerão fixados pelo De

partamento , observados os critérios e condições determinadas pelo Conse

lho de Ensino e Pesquisa. 

§ 4Q - O controle de presença do docente, segundo o seu regime de 

trabalho, será exercido pelo Departamento responsável pala cumprimento 

das tarefes que lhe forem distribuidas. 

Art. 86 - A proposta de admissão de docente em regime de tempo ee-
tendido e de contretaçeo de monitor eerá feita em exposição fundamentada 

pelo Departamento ao Diretor da Unidade e por este encaminhede ao órgão 

competente. 

CAPíTULO IV 

Dos direitos e deverss 

Art. 87 - Aos docentee serão etrlbú!dos os direitos e deveres 1ne

rentes ao magistério superior, aplicando-se-lhes, sube1diárlemente à 18
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ou a Consolldação Das La1e do Trabalho, conforme o C880. 

Art. 88 - Incumbem ao Docenta as ativldades de enalno, pesquisa 

e extensão, constentee nos planos de trabaloo e programas aprovados pa

las Departamentos, a, especlalmente: 

I - apresentar ao Departamento, até o di8 dez (10) de dezembro da 

caDa ano, o programa da disclplina e seu cargo, sob forma da plano de eE 

e1no, para o períOdO letivo seguinte; 
,

11 - aprasentar ao Departamento, flndo csda eemestre, relataria su

cinto das ativldades desenvolvidas, lndlcando o comportamento dos alunos, 

o cumprimento do progrema B. se for o C8S0, sugerlndo medidas pere B mBlh~ 

rie do ensina; 
: 

~ -111 - propor ao Departamento plano pera racupareçao da alunos que nao 
# ,

tanham atlngido oe credltos nacessarios, por falta de assiduidade ou afi
...

clenc1a; 
, "",..IV - COMperecer. em caratar priorltarl0, as reunloss do Departamento 

a que pertencer; 

V -.cumprir ee determinações dos órgãos diretlvos de Universidade 

e do Setor; 
..

VI - cumprir integralmente o programa aprovado B comparecer 88 at! 

vidad_. escalaras, com assiduidade; 
,

VII - orisntar os alunos, a fim de integra-los na ca.unldade unlvBL 

sitária e preparar-lhes o ajustamento 80 exercício profis.lonal. 

CAPITULO V 

Daa férias, licenças e afastamentos 

Art. 89 - O pessoel docente tera 
~ 

direito a quarenta a cinco (45) 

dias da férias anuais, mediante escala aprovada pelo Departamento. 
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,
Art. 90 - Padere o docente se afastar de suaa atividades, Bsm 

prejuízo de vencimentos e vantagens, na forma estabelecida pelo ConB~ 

lho de Enaino e Pesquisa, para o fim de: 
, 

I - frequentar cura0 de poa-graduaçaoj 

11 - frequentar curaos ou estágios de aperfeiçoamento ou especia

lização; 

111 - participar de congressos e outrae rauniões da naturezs cien

tifica, cultural ou técnica; 

IV - exercsr, temporariamente, atividades de ensino ou pesquise em 

outras instituições de ena1no superior; 

·V - exercer cargo públlco em comissão; 

" ,
VI - cooperar em prografftBB de 8aslatencla tecnics. 

ParágrafO único - O afastamento do docente dependsra sempre de pr~ 

posta do Depertamento. 

CAPITULO VI 

- ~Da remoça0 e de tranafarencia 

,
Art. 91 - O docente poder a ser removido mediante ato do Reitor, 

a pedido ou "ex offic10", quando houver indicação dOI Conselhos Setoriais 

lnteressados, aprovada pelo Conselho de Eneino B Pesquisa, ouvidos os O~ 

partamentoe envolvidos. 

Art. 92 - A treneferência do docente de outr. instituição de en

slno superior para a Universidade, ou detite para aquela, dependerá de pa

recer favorável do Departamento interessado, homologado pelo Conselho de 

Administração. 
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TfTUI;.O IV 

00 regime didático-científico 

CAPíTULO I 

Doa cursos 

Art. 93 - O ensino sara 
; 

organizado em sietema de cursos, cu

jos currículos abrangarão eequências ordenadas e flex1veis de d1ae! 
,

plinas, e um sistems de creditae de acordo com 8 natureza doe eetu

dos; 

Art. 94 - A integralização curricular far-se-á pelo cômputo 
; ,

de creditoe relativos ae disciplinas em que o aluno obtiver aprova
. 

;ao. 
I ~,

Paregrafo unico - A integraliza;ao devera aer feita dentro 

doa limitas máximo B mínimo de duração. estabelecidos pelo Conselho 

Federal da Educaçio, ou, em ralaçêo ao primeiro ciclo e eoe curaDa 

qua nao carrespondam a profissões regulamentadas por lei, pelo Co~ 

ealho da Ensino e Pesquisa. 

Art. 95 - Sem prejulzo de outros que venham a ser criados o. 
Setor de Educaçio ministrará cursos de: 

I - graduação. abertos ê matricula de candidatos que hajam 

concluldo o ciclo colegial ou equivalente, e tenham sido cla8sif1

cado8 em concurso vestibular; 

11 - póe-graduaçêo abertos à matricula da candidatos diploma

doe em cura0 dI graduação qUI preenChem ae condições prescritas am 

ceda C8ao; 

• 




• • 

30 

MIf\IS'~;;::G DA EDU;.A(,'J,O t CUllURA 

UNIVER~,;DACE FEDERAL DO PAR.Al~Á 

seTOR DE EOUCAÇÃO 

111 - aperfeiçoamento e especializaçio, abertos ~ matrícula 

da candidatos diplomadoe em cursoa superior ou não. 

IV - Bxtenaio e outros de interesses local ou regional, ofe 
, ~ f

recidos a comunidade, e abertos 8 matrlcula de candidatos que pr~ 

enchem se condições preecritas em cada csso. 

SEÇ~D I 

Dos cursoa de graduação 

Art. 96 - De cursos de graduação vinculados ao Seror são 09 

seguintes: 

I - Pedagogia, nas seguintes habilitações: 

a) Adminiatração Eacolar 

b) Orientação Educacional 

c) Supervisão Escolar 

d) Magistério de Disciplinas Pedagógicas do 20 grau 
- ,. .. I'

e) Habi11taçao ao Magieterio - Formaçao Pedagogica para: 

1 - Áraae de Estudos Gerais de 10 e 20 graus 

2 - Diec1plinas Especializadas ds 2Q grau 

11 - Biblioteconomia. 

Art. 97 - De Currículos, O~ Programes, o Sistema de Créditos, 

a Verificação do Aproveitamento, a Número de vagas, o Processo de M~ 

trícula e Reopção, as Transferências e Adaptações, eerão objeto de 

Reeoluções dOA Colegiadoe de Cursos, aprovadas pelo Conselho de Ensi

na e Pe~quisB da Universidade federal do Paran~ e fBr~o parte deste 

Regimento, coma anexos. 

§ lQ Compete aoe Departamentos, ouvido o Colegiado de Curso t 

fixar o número de créditos conferidos pelas diaciplinas que 09 inte 
-
,,,

gram, submetendo a materia B aprovaçao do Conselho de Ensino 8 Pesquise, 

por interm~dl0 do Diretor. 
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§ 2g • Compete a08 Departamentos sugerir 80S Colegladoe de 

Curso, os prá-rsquls1toe e oa requisitos parelelos des disciplines 

que oa integram. 

SEçAo 11 

Dos curaos de pós-graduação 

Art. 99 - Os Cursos de Pós-graduação destinam-se a continuar 
- ~, ~a formaçeo obtida n08 cursos de graduaçao, conduzindo a obtençeo do 

grau que habilite para o magistério superior 9 pesquisa, a, creden

cia o profissional para o exsrcício de atividades de alta QualifiCA 

ção técnico-científicas. 

Art. 99 - As modalidedes, a organizaçio e eetrutura admlnl~ 

tratIva, a coordenação e o regims didétlco-clentlflco, serão objeto 

de Regimento próprio aprovado pelo Conselho Setorial e Conselho de 

Ensino e Pesquisa. 

Art. 100 - Compete 80 Conselho Setorial, mediante projeto da 

Iniciativa de qualquer Departamento, propor e criação de cursos de 

pós..graduaçeo. 

SECA0 lI! 

DOB Cursoa de Aperfeiçoamento e EepeciaJ1.zeção 

Art. 101 - De cursoa de aperfe1çoamento e especialização Be

rao de carácter permanente ou transitório e constitui categoria eBp~ 

ciflcB de formação, tendo por objetivo o dom1nio científico ou técn1 

cc da uma área limitada do fteber. 
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Art. 102 - 09 curaos de Aperfeiçoamento e Eepeciallzação, 
-,orientados peloe processos basicoe de Educaçeo permanente, tem 

por objetivo: 

I - eperfeiçoar e especializar graduados em nível superior; 

11 - deeenvolver atividade científ1ca no trabelho, bem como 

a aprimorar o espírito de cooperação no exercício da profissão e na 

própria vide. 

Art. 103 - Compete ao Conselho Setorial, por iniciativa de 

qualquer Departamento, propor ao Coneelho de Eneino e Pesquisa a 

criação de cureos de aperfeiçoamento e espeCialização, em carácter 

transitório ou permanente. 

§ la - Quando o cura0 de aperfeiçoamento ou especialização 

estiver a cargo de um Departamento, e coordenação caberá e eetei 

quando estiver a cargo de maia de um Departamento, caberá ao Cons~ 

lho Setorial. 

§ 2C - Cede projeto de curso de aperfeiçoamento ou especial! 

zaçao terá um Coordenador, designado na forma do Regimento próprio. 

SEçlW IV 

Doe eetlÍ!giol!! 

Art. 104 - O estágiO f nos Departamentol!!, coneti tu! et1.v1dade 

superviaionada Que vlee o epr1moremento técnico-cientifico de docen 

tes pare nível ~uper1or. 

Art. 105 - O eRt~g10 ter~ programa próprio, individualizado e 

.cu1edo. 
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..
Art. 106 - Da Departamentos baixarão narmBe relatlv88 e estru

tura e funcionamento doe estagios, donde lncluir8o: admissão, oriente 

çio, atribuições e controle doe estagiários, aBeim como 8 respectiva 

duração das atividades. 
, ,

Art. lO? - Apoa o termino doe trabalhos e atividades dessnvol
, , ,

vidas durante o estagio, o Departamento encaminhara relataria ao Con

selho Setorial pere efeito de aprovação e concessão do Certificado de 
,

Estagio. 

SEÇ~D V 

De paBqu1e8 

,
Art. IDa - A peequiee sera incentivada por todos 08 meioa, e 

terá progremaçeo pere atender se necessidades de Universidade e da 

comunidade. 

Art. 109 - Da projetoR de pesquisa, sarBO anslisadoa, a coor

danadoa, am aua execução, pelo Departamento, Quando não ultrapaesar 
"aeu ambito; pelo Setor, quando envolver mala de um Departamento ou 

Órgão SuplBmentár, e pela Pró-Reitoria de Ensino e PeBqui88 quando 

envolver outra Unidade; 

SEÇ~O VI 

De Bxteneio 

I' ..

Art. 110 - O Setor devere ofeJ."ecer 8 comun1.dede cursoa de Bl1<te!l 

aio, com o propóaito de divulgar conhecimentos e técnicas de trabalho, 

em n{val universitário ou nêo. de acordo com o conteúdo e o sentido que 
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assumem em cade caBO. 

Art. 111 - Mediante conv~n1c, poderio eer inatituidoe serviços 

de extensão, compreendendo assessoria, consultoria, elaboração de pr~ 

jetoe sobre mat~ria atinente Boa cursos do Setor, ou portlclpaçio em 

qualquer iniciativa técnica ou c1entífica. 

Art. 112 - De planos e programas de extensão serão dssenvo1vidos 

diretamente peloe Departamentos, ou em colaboração com os órgios Suple

mentaree e poderão eer remunsradoe. 

SECA0 VIr 

De biblioteca 

Art. 113 - A Biblioteca do Setor sstá subordinada admlnietreti
, -' ,vamente a 01raçao e tecnicamente a Biblioteca Central de Universidade • 

..
Art. 114 - Compete B Bibliotece: 

I - organizar sistematicamente o acervo bibliográfiCO do Setori 

11 - organizar o lndex gereI da bibliografia existente; 

111 - solicitar permutas; 
•IV - exped1r revistes ou perlodico9; 

V - dar ciênc1a Boa Departamentos doe novos livros, revistas e 
,

perlodlcos; 
,

VI - estabelecer coleções de revistas e perlod1cos, snvidendo t~ 

doa os Isforços para permanecerem completos; 

VII - cumprir 8a determinações da Direção e apresentar relatórios 

semsstrais. 

Art. 115 - De Departamentos terão bibliotecas supletivas, prBv1~ 

manta cadastradas pele Biblioteca Setorial. 



3S 


· . 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CUl1URA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇAO 

CAPfTUlO II 

Doe Colegiados de curso 

SEÇÃO I 

Conetituição 

Art. 116 - O Colegiado de Curso é o órgão de coordenação didá

tica, destinado a elaborar e implantar a política de ensino nos respB~ 

tivoe cursos e acompanhar a sua execução, reasalvada a competencia do 

Conselho de Ensino e Pesquisa. 

Art. lI? - O Colegiado de Curso será constituído por: 

I - Coordenador do Curso, seu Presidente; 

II Vice-Coordenador; 

III - Um (1) docente de cada Departamento que participe do respec

tivo curso; 

IV - Um (1) representante do corpo discente. 

§ lQ - O Coordenador será substituído nas faltas e impedimantos 

pelo Vice-Coordenador, e na falta deste, pelo membro do ColegiadO mais 

antigo no magistériO da Universidade. ' 

§ 20 - O Coordenador exercerá o cargo em regime de tempo integral 

com ou sem dedicação exclusiva. 

§ 3Q - É vedada a acumulação das funções de Coordenador e de Vice

Coordenador com quaisquer outras de direção ou representação. 

Art. 118 - Os Departamentos que congreguem disciplinae do ciclo 

profissionalizante, contarão no Colegiado de Curso com o Coordenador e o 

Vice-Coordenador e com representanteF em número que nele contituam maio

ria. 
, ,

Paragrafo unico - Os Departamentos referidoA neste artigo que co~ 

greguem o maior número de disciplinas do seu currículo ~leno em ordem d~ 

crescente, terão maie representantes, até estabelecer-se maioria. 
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Art. 119 - Haverá um Colegiado para cada curso de graduação. 

Art. 120 - O Coordenador e o Vice-Coordenador serão nomeados 

para um mandato de dois (2) anoa, permitida a reinclusão em lista trí 

plice organizada em escrutínios secretos, pelo Conselho Setorial. 

Art. 121 - Os representantes doe Dapartamentos nos Colegiados de 

Curso terão mandato de um (1) ano, podendo eerem reeleitos. 

SEÇtto 11 

Atribuições 

Art. 122 - Compete ao Colegiada de Cur90~ 

I - exercer a coordenação geral do curso e fixar as diretrizes do 
,. 

programa dldatico e suas disciplinas; 

11 - promover a integreção doe planos de ensino das várias disci

plinas, eleborados pelos Departamentos para B organização do programa di 
,

datico do curso; 

111 - orientar, coordenar e fiscalizar as atividades das disciplinas 

que o integram, aprovando ae alterações que julgar necessárias; 

IV - propor ao Conselho de Ensino B Pesquiea elterações do curric~ 
,. .... ,.

lo, bem como sugerir normas, cri terias e providencias em materie de sua 
A

competancia; 

V - instituir períOdO especial, medisnte autorização do Conselho 

de Ensino e Pesquisa; 
N A

VI - decidir 09 pedidos de reopçao e opinar na transferencie de 

alunos, verificando e equivalênCia dos estudos feitos e indicando as 

disciplinaa a eerem adaptadas, ouvidos oe Departamentos; 

VII - decidir sobre pedido de dispensa de di~ciplina, ouvido o D~ 

partamento respectivo; 
,

VIII - compatibilizar os pre e co-requisito~ estabelecidos pelos 

Departamentos, B fim de objetivar a flexlbilldade doe curriculoe e 
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evitar a aeriação no curso i 

IX - apreciar representação de aluno em matéria didátice; 

x - estabelecer normae ao desempenho doa professores or1

entadorss designados peloe Departamentos; 

XI - dispensar das aulas regulares oe alunos participantas 

de curso intensivo, simpósios, seminários, congreesos ou aulas 
, ~ 

axtraordinariae, havendo equlvalencla noe estudos; 

XII - cumprir Ba determinações doe órgãos de administração 

suparior e cooperar com o~ serviçoe de ensino e pesquise; 

XIII - processer e decidir eobrs revalidação de diploma a C8~ 

tificado expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino Bupe

rioT; 

XIV - instaurar procedimento e propor aplicação de pena die

ciplinar; 
,

XV - fixar os horario9 das disciplinas ofertedae pelos Depe~ 

tamentoe, eliminando coincidências; 

XVI - apresentar relat6rio anual de ~ua8 atividades ao Conselho 

de Eneino e Pesquisa e ao Conselho Setorial; 
..

XVII - decidir sobre o tratamento de exceçao a alunos do respe~ 

tivo cura0, de acordo com a legislação; 
.. ,..

XVIII - elaborar o seu regimento e submete-lo B aprovaçao do Con 

selMo Setorial; 

XIX - exercer outras etrlbuiçõe! previstas em lei, regulamento 

ou regimento. 

Art. 123 - Compete eo Coordenador do Cura0: 

I - convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Cura0, com 

direito e voto, inclusive o de qualidade; 
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. 11 - representar o Colegiado de Curso junto aos orgaoe da Uni 

versidadsj 

111 - executar es deliberações do Colegiado de Curso; 

IV - cumprir as determinações doe órgãos de administração; 

V - dirigir a Secreterie da Coordenação; 

VI - comunicar so Diretor quaisquer irregularidedes e sugerir 

medidas pera corrigi-las; 

VII - deeignar relator ou comissão psra estudo de matéria • 

ser decidida pelo Colegiado de Curso; 

VIII - decidir matéria de urgênCia "ad referendum" do plenario; 

IX - articular o Colegiado de Curso com os Departamentoe e os 

serviçoe de ensino e pesquisai 

X - instaurar procedimento e propor aplicação de pena dlsclpl! 

ner; 

XI - planejer, organizar e dirigir o curso respectivo, em cola 

boraçio com oe Dapartementos que ministram as diSCiplinas, providan

ciando todos os atos necessários à reeerva de vagas da diSCiplinas, 

e calabarendo na orientação acadêmica permanente e especialmente na 

matricula dos alunos; 

XII - participar de reuniões do Conselho Setorial, quando convo

cado pelo Diretor; 

XIII - exercer outras atribuições previstas em lei, regulamento ou 

regimento. 

Art. 124 - Em cada colegiado havará uma secretaria responeável 

psla execuçio dos serviços administrativos, subordinada a CoordenaçBo 

de Curso 8 entrossda com a Secretaria do Setor de Educeçêo e oe Dep.~ 

tamentos. 
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TÍTULO V 


Do corpo discente 


CAPíTULO I 


Composição 


Art. 125 - O corpo diecenta compreende alunos regulares e es

peteiai". 

§ lC - são regulares 08 matriculados noe curaDa de graduação 

e póe-graduaçeo, com direito a diploma. 

§ 2C - são eapeciais oe matriculados em disciplinas ieoladas, 

curaoa de aperfeiçoamento, especializaçeo, extenseo ou de outra nat~ 

reza, com direito e certif1cados. 

CAPíTULO n 

De representação 

Art. 126 - O corpo discente terá um (1) representante, com ma~ 

deto de um (1) ano, eleito com o respectivo suplente, em ceda um dos 

seguintes órgêos: 

I - Conselho Setorialj 

11 - Colegiados de Curso; 

III - Departamentos. 

§ lQ - Perdera o mendeto o rapre!qsntenta que de1,J<ar de compere

cer, injustificadamente, a trêA (3) reuniõas con~ecutivae ou cinco (5) 
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alternadas, do órgão respectivo, ao qual incumbirá a declaraçeo da 

perda do mandato. 

§ 2Q - Será igualmente assegurada a representação discente 

am queisquer comissões, mediante indicação do Diretório Acadêmico 

Setorial. 

§ 3Q - De representantes poderão ser eleitos mais da uma (1) 

, vez, exceto pare mandato consecutivo no meemo orgao. 

Art. 12? - A representação e~tud8ntil terá por objetivo 8 co 

operação entre administradores, professores e alunos, e será escolhi 

da por meio de eleições diretas e votação secreta dos alunos regula

rea. 

ParágrafO único - Serão inelegíveis 08 alunos que: 

I - tenham sido reprovados em disciplinas do curr1culo mínimo; 

11 - tenham sofrido pena diSCiplinar; 

111 - estejam cursando os doie (2) últimos períOdOS, ou tenham 

cureado setenta e cinco por cento (75%) pelo manos de carga horária 

total previste pere o curso. 

Art. 128 - Far-ee-á B rapreeentação: 

1 - dentre aluno" doe cursos do Setor, no Conselho Setorisl; 

11 - dentre alunos de ceda curso, no respectivo Colegiado de 

Cura0; 

111 dentre alunos metriculadQ~ em diSCiplinas nele compreen

dides, nos Oepartamsnto~. 

CAPíTULO I II 

Dse sleiçõs!!'l 
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SEçAo I 

Comissões eleitorais 

Art. 129 - Pera direção do processo eleitoral eerão designa

das, pelo Diretor, Comissões Eleitorais, compostas de doie (2) alunos e 

um (1) professor, este como presldente. 

Art. 130 - As Comissões Eleitorais. tão logo sejam designadas, 

deverão convocer ae eleições, com antecedência de quarenta e cinco 

(45) dias, por meio de aditaI afixado no quadro próprio de Secretarie 

do Setor, com autenticaçio de date de publicação. 

Art. 131 - Os candidatos serão registrados, perente e Comlesêo 

Eleitoral, noe quinze (15) primeiros dias do prazo previato. 

ParágrafO único - O pedido de registro deveré !!ler apreciado p~ 

le comissão no prezo de dez (lO) dlae~ 

Art. 132 - O registro de candidatos eómenta será admitido e 

uma ou meie entidades estudantis ou a grupo que represente no m1nimo 

vinte po cento (20%) doe matriculados no Setor. 

§ le - Quando o pedido de registro for encaminhado por grupo 

de alunoe, o requerimento devera conter, além das assinaturas doe r~ 

quaranta!, o nome legível de cada signatário, ficendo e cargo da Co

mleeão Eleitoral B verificaçeo de regularidade de matricula da cede 

um. 

§ 20 - Ceda grupo indicará o aluno que oe representara peran

te B Comissão. 

Art. 133 - O pedido de registro deverá Ber acompanhado de com 

proventa: 
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I - da nao ocorrência doe C8909 prevleto9 no art. 127, parágra

fo única; 

II - da aquiescência dOR cendidetop.. 

Art. 134 - De atos das ComlReões Eleitoreis serao publicados 

par edital, na forma do art. 130. 

Art. 135 - Decidido o registro, ss Comissões Eleitoreis remet~

raa ao Diretor s relação dos candidatoA, B fim de ser providenciada a 
- , ,impres9So das cedules unicaB, com oe nomes de titulares B suplentes em 

ordem alfabética e eapaço destinado ê manifeetaçeo do voto nominal ou 

Chapa integral. 

SEçAo 	 Il 

Da reallzBçeo dae eleiçõee 

Art. 136 - Ae eleições serao realizadas no horário integral dae 

atividades escolares, perente mesa aleitoral, constitulda de um (1) pr2 

feseor e dois (2) alunos, designados pelo Diretor, eob proposta de Co

missão Eleitoral com antecedência de dez (10) dias. 

Art. 137 - Da pramotore~ do registro poderão indicar, até doie 

(2) 	dias antee das eleições, um (1) fiscal pere ceda mesa eleitorel. 

Art. 138 - Serão admitidos a votar os alunos que fizerem prova 

de identidade e conetarem das 11~tae de votação. 

Art. 139 - Terminada B votação, a mesa eleitoral procederá de 

imed'.eto a apuração, fezendo lavrar ate circunstanciada, com os reeu! 

tedoB, protastos ou impugnações dos fisceis credenciados, pare apre 

c1eçêo de Com1eeão Eleitoral. 

Art. 140 - Encerrados oe trabalhos, B ComissBo Eleitoral enCB
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11' , .....
mlnhere o relatorio, com os resultados, ao orgao a que as destine a 

. 
eleição, pere homologação. 

Art. 141 - ProclamedoR, OA eleitos tomerão posse na primeira 

reunião do órgão corre~pond8nte. 

Parágrafo únlco - No caBO de anulação de eleição, oe represe,!! 

tantes permanecereo am exercício até nova eleição. 

SEçAo In 

Dos recureos 

Art. 142 - 009 atos da Comissão Eleitoral caberé recurso pare o 

órgão e que 98 destina B eleição, quando referentes: 

I - ao registro de candidatos; 

11 - ao resultado dae eleições; 
,

Art. 143 - O prezo de recurso asra de Quarenta B oito (48) horas, 

e contar da publicação do ato recorrido. 

Art. 144 - Em qualquer caBO o recurso deverá Ber decidido dentro 

de cinco (5) diae da interpoeição. 

Art. 145 - Todo aluno matriculado noe cursos de graduação ~ abri 

gado e votar, selva motivo de doença ou de força maior, devidamente com 

provado perente 8 Comissão Eleitoral dentro de cinco (5) dias epós B e

leição. 

Art. 146 - Injuetlficeda a falte, o Bluno esterá sujeito à pene 

de suspensão de suae atividedes 8Rcolaree por dez (10) dis9, lmpoete p~ 

lo Reitor, com ba~e na comunicação da Comissão Eleitoral. 

ParágrafO único - O controle do cnmpareclmento fer-ee-é pelB~ me 

~ae eleitoreie. 
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Art. 147 - De alunos matriculados por força de conv~nlo inter

nacional não podarão votar nam sar votados. 

CAPiTULO IV 

Da Monitoria 

Art. 148 - A admissão de monitores far-se-á através de saleção 

por disciplina, 8 cargo dos Departamentos, com observância das ssguin 

tae prescrições: 

I - abertura de inscrição pelo prazo de quinze (15) dias; 
, , I 

11 - so podera candidatar-se aluno que ja tenha cursedo e dis

ciplinai 

111 - e aeleção conetará, além do exame do histórico escolar, de 

provas eapecíficas que demonstrem suficiente conhecimento da matéria e 

real capacidade de colaborar com 09 professores. 

Art. 149 - A admissão do monitor far-se-á por dole (2) per1odos 

letivos, podendo sar renovada ou suspensa mediante proposta do profes

sor da disciplina, aprovada pelo 'Departamento. 

Art. 150 - Ao f1m dos períOdOS letivos, o monitor apresentará 

ao Departamento relatório de sues atividades, com apreciação do pro

fessor da discipline. 

§ lQ - Será expedido certificado de monitor ao aluno que tiver 

exercido B função de maneira estiefatór1s. B juízo do Departamento. 

§ 2Q - O certificedo velerá como título no ingresso na cerreira 
,

do megisterio. 

Art. 151 - Ao monitor, sob e orientação do professor de diacipll 

ne, compete: 
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I - auxiliar De profaeBoree em terefaB que lhe forem atribul

da!!; 

11 - orientar De alunoe no estudo e pesquise bibliográfica; 

111 - prestar doze (12) horas semanais de trabalho. 

termedio do Diretor, anualmente, relação quantitativa doa monito-

Art. 152 - É vedada a substituição de professor por monitor. 

Art. 153 
~ 

- De Departamentos enceminhareo 
.. 
a Reitoria. por 1n

, 
8 

res a eerem designados pere ceda érea dldático-cientlflce, obedecen 

do oa seguintes critérios: 

I - numero de turmas e curaDa em que determinada disciplina 

for ministrada; 
, ,

11 - numero de aules, carga horarle do cura0 e eUB diatribui

çao pelo pesaoal docente; 
,

111 - numero de alunos matriculados na disciplina. 

Art. 154 - De professores poderão selecionar monitores volun
,

terias, dentre os alunos meie bem clase1ficedos, pera o deAempenho 

das tarefa! indicadas no art. 151. I e lI, nae disciplinas que nao 

conetarem com monitor designado ne forma do artigo anterior. 

CAPÍTULO V 

Dee AseoclaçõsB 

Art. 155 - De alunos regulares doe cursos de graduação organl

zarao o Diretório Acadêmico Setorial e a Associação Atlética Setorial. 
, , ~ 

Paragrafo unlco - De alunos regulares Beo cone1deredoB lnecri 

toa no Diretório. 
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Art. 156 - O Diretório Acadêmico Setorial tem as seguintes f! 

nalldades: 

I - defender De interesses doe eBtudantee noe limites de BuaB 

etribuiçõee; 

11 - promover a aprOXimação e a solidariedade entre os corpos 

discente, docente e técnico-admln1etrat1vo; 

111 - preservar as tradições estudantis, e probidade da vide 

eecolar, o patrimônio moral e material da Universidade e a harmonia 

entre De diversos organismos da estruture escolar. 

IV - organizar reuniões e certames de car~ter clvico, Bocia1, 

cultural, científico, técnico, artístico B deeportivo, visando à co~ 
plementação e ao aprimoramento da formaçeo universitária; 

v - Bssietir De estudantes carentes de recureos; 

VI - realizar intercâmbio e colaboração com entidadee congêneres; 
.. ,

VII - concorrer para o aprimoramento das inatituiçoee democraticae. 

§ le - t vedado 80 Diretório qualquer ação, manifestação ou pro

gramaçio de caráter político-partidário, racial ou re11g1080, bem como 
...

incitar, promover ou apoiar ausencias coletivas 80S trabalhos escolares. 

§ 2Q - Se e ação do Diretório não se desenvolver em consonância 

com 8S finalidades, será passivel de suspensão ou dissolução, cebendo 

ao Conselho de Administração B aplicaçeo dasaaa penal1dades. 

§ 3D - As 1nstalações B bena do Diretório suspenso ou dissolvido 

serão entregues ê guarda de uma comiesão designada palo Reitor. 

Art. 157 - Os dirigentes do Diretório Acadêmico Setorial serão 

escolhidos atravée de elaição direta e voto obrigatório B eecreto. 

§ la A eleição esrá regulada no Regimento do Diretório, atandi

d8! aa seguintes normae: 
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,
I - registro previa de candidataR ou chapas, dentre alunos in~ 

critoe no Diretório; 

11 - realização de votaçio em recinto do Setor num só dia, no 
•horerl0 das atividades escolares; 

111 - identificação do votante, pare confronto com liste nominel 

fornecida pela Secretaria 80 Setor; 

IV - apuração imediata, epóe o término da votação, Bssegurada a 

fiscalização doe resultados e a possibilidade de recursos; 

V - acompanhamento por doie (2) ou maia representantes do corpo 

docente, deeignadoR pelo Diretor. 

§ 2Q - O mandato dos dirigentes será de um (1) ano, vedada nova 

eleição, salvo pare mandato diverso. 

§ 3Q - O encargo de dirigente nao exonera o aluno dos deveree 

escolares. 

Art. 158 - O Diretório Acadêmico Setorial será mentido através 

de contribuições do! alunos, fixadas no seu Regimento. 

§ lQ - Os auxilios e donativos doe Poderes Públicos ou de snti 

dadas privadas eerão recebidos pele Reitoria, que oe encaminhará ao Dl 

retório, mediante plano de aplicação aprovado pelo Conselho Setorial. 

§ 2Q - A prestação de contes, relativa à geAtão financeira anual 
\. 

do Diret~rio, será submetida ~ apreciação do Conselho Setorial. 

§ 30 - A não aprovação das contes impedirá o recebimento de quei~ 

quer novos auxilios, eem prejuízo de responsabilidade doe dirigentes em 

caeo de aplicação indevida, o mesmo ocorrendo ae o Dirstório não epreee~ 

, " tar euae contas, ate o mes de msrço de ceda ano, 80 Coneelho Setorial. 

CAPiTULO VI 


Dos direitos e deveres 
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Art. 159 - Aos eluno~ aBO atribuídos oe direitos e deveres lne

rentes e 
, 

atividade estudantil, conforme a le1 e 08 regimentos da Univ~ 

~idade. 

Art. 160 - Sem preju1zo de outrB~ cominações legaie, I1S alunos 

eetão sujeitos êa penaA disciplinares estabelecidas no Regimento Ge

ral, B aerem aplicadas pelo Reitor, mediante procedimento inRtaurado 

por iniciativa de órgão da administração superior, ou órgão com atrl 

buiçeo espacífica, previste no mesmo Regimento. 

Art. 161 - As infrações cominadas com penas de advertência e 

repreensao serão apuradas por meio de Blndic~,cia, e cargo de um (1) 

instrutor, Que deverá ser professor de ensino superior, designado p~ 

lo órgão que determinar a instauração do procedimanto. 
,

§ lD - Ao instrutor cabera promover o esclarec1mento doe fa 

tos, através das di1igêncios que julgar nscssséria94 

§ 2C - O indiciado será ouvido a notificado para apresentação 

de defese e indicação de provas, em tr~s (3) dias, contados da noti

ficação. 
, 

§ 3D - Reunidas ss provas, sera o procedimento encaminhado ao 

Reitor. com relatório do 1nstrutor e parecer do órgão Que determinou 

a instauração. 

Art. 162 - No caao de infrações pun1das com penae de euspBnsao 

e exclusão, o órgão que determinar a inetauração do procadimento de 

elgnerá Comi~são de Inquérito, composta de três (3) professores de 

ensino superior, 90b e presidência do mais antigo, servindo corno in8

trutor o mais moderno. 
,

§ la - Observado o disposto no art. 161, § 10, Bera ouvido o 

indiciado, e notificado para apresentação de defesa préVia e indica

ção de provas, em cinco (5) diaa, contados da notificação 
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§ 2Q - Reunidas ae proves, determinadae pelo instrutor ou pele 

Comiasão, B es indicadas pelo indiciado, será este notificado para 

apresentar alegações finais, no prezo de dez (la) d1as, e partir de 

notificação. 

§ 3C - Findo o prezo do parágrafO anterior, a Comissão ele~or~ 

ré ralàtório concluaivo sobre a imputação, de11berando pelo voto da 

maioria doa seus membros. 

§ 4Q - Após, aerá o procedimento encaminhado ao Reitor, com pe 

-racer do orgeo, - Que determinou e 1neteuraçao. 

TíTULO VI 

DOB serviços administrativos 

CAPiTULO I 

Composição 

Art. 163 - O Setor contera 
, 

com os eeguintee eerviços admlnlstre

tivoe: 

I - Secretaria do Setor, compreendendo Seções de: 

a) Expediente 
,

b) Controle Orçementario s Almoxarifado 

c) Pesaoal 

d) Menutenção 

e) Mecanografia, Fotomicrogrefia B Desenho 

11 - Secretari~e das Coordenações doe Curaos de Pedagogia, 81
, blioteconomia e Poa-Greduaçao. 
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111 - Seções de Expediente dos Departementos. 

CAPfTUlO 11 

Da Secretaria do Setor 

SEÇ~O I 

,
Do Secretario 

Art. 164 - A Secretarie do Setor, diri~lda por um Secretário, é 

órgão auxiliar de execuçeo, tendo a seu cargo a coordenação, supervl 
... 

sso e controle das atividades gerais doe serviços administrativos. 
I' , ,

Paragrefo unico - Compete eo Secretario: 

I - executar os encargos que lhe forem atribuídos pelo Diretor, 

velando pelo bom funcionamento de todos os serviços adminietrativos; 

11 - participar BO Dirator, por escrito, aa irregularidades oco~ 

rldes, sspecialmente ns atueçeo do pessoal técnico-administrativo, sUQ! 

rindo as medidas cabíveis; 

111 - informar expediantes, pere despacho do Diretor; 

IV - auxiliar o pesaoal técnico-administrativo ne definição de ob

jstivoa e no planejamento daa atividadea setoriais; 
..

V - rever e ajustar a programaçso de trabalho, tendo em vista al 

terações de normae legaie ou regulamentares; 

VI - colaborar no prepsro e na redação de relatórios e planas de 

trabalho, da acorda com e orlente;eo do Diretor; 

VII - publicar oe atos da vide Becolar e administrativa do Setor; 

VIII - secretariar aR sessões do Conselho Setoriel, redigindo expe

dlBntB8 relacionados com suae atividades; 
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IX - encarregar-ss de toda a carreapondencie do Setor. que nao 

for provativa do Diretor; 

X - autenticar as certidões expedidas pelo Setor; 

XI - exarcer outres etribuições previstas em lei, ragimento ou 

regulamento. 

SEr;~O II 

00 Expediente 

.. , N ,

Art. 165 - Competem B Seçao de Expediente, alem da registro B 

proce••amento de todos De atos didática-administrativos e extracurrl 

culares, De miatérse relativos a comunicações, protocolo e portaria, 

bem como: 

I - 08 trabalhos gerais de 8s8eio e limpez8; 

11 - a fiscalização de elevadorss; 

111 - a inspetoria de alunos; 

IV - 8 organização e regular atandimento do arquivo. 

SECA0 111 

00 Controle Orçamentário e Almoxarifado ! ' . 

Art. 166 - Compete à Seção de Controle Orçamentária e Almoxeri

fado: 

1 - mentar em dia e eBcrituração doa reCUfeoa flnenca!roa do S,! 

tor, f.zendo observar 88 normae e oe modelos próprios; 
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11 - emitir ampenho! e manter o registro sietematico da despesa; 

111 - promover licitações, de acordo com a8 normas da legislaçio 

especifica; 

IV - receber e dlBtribuir material permanente 8 de consumo, e 

manter eBtoqua daBte; 

V - elaborar guiaa de recolhimento das taxas e outra! receitas; 

VI - organizar inventárioa s balançoa do material diatribu1do e 

eatocado; 
..

VII - observar as normas relativas a edm1nlBtrsção financeira. 

SECA0 IV 

Do Pasaoal 

.. -Art. 167 - Compete a 98Ç80 do Peaaoel: 

.1 - proceesar e regiatrar tOdOB.O. atos B expedientes relativo. 

8D passoal docente a técnico-administrativo, anotando diariamente 8e 

alterações ocorridas 8 comunicando-as ao. interessados; 

11 - elaborar bolatinB de freqOência para encaminhamento 80 DapeL 

temento de Passoel da Reitoria, depois de visado! pelo Diretor; 

111 - manter fichário de passoal referido na item I, devidamente 

atualizado. 

SECA0 V 

Da Manutenção 

Art. 168 - Compete à geçeo da Manutenção: 

, I - manter os edif1cios em perfeito estado de coneervação, soli 



• • 

53 

MINISTéRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇAO 

citando por intermédio do Diretor, quando necBssário, providências da 

Reitoria; 

11 - controlar estaques de peçss. combustíveis e lubrificantes. 

SECA0 VI 

Da Mecanografia, Fotomlcrografla e Dssenho -

Art. 169 - Competa • Seçeo de Mecanografia, Fotomicrografie s 

Oesanho: 

I - preparar material de provas, apostilas e trabalhos cianti

ficas; 

11 - montar projaçõe. em aulas, seminário. B conferências. 

CAPíTULO 111 

Oaa Secretaria. da! Coordenações de Curso 

Art. 170 - Cada Secretar1. de Coordenação de Cura0 Ber. diri

gida por um Secretário-Chefe, 80 qual compete: 

I - expedir avisoa a08 professores, pars ae reuniões do Cole

giado de Cura0, quando convocadas, e secretariar oe trabalhos, redi

gindO os expedientes e lavrando a. respectivas atas; 

11 - executar ae resoluções, atos e determinações do Colegiado 

de Cursa e do Coordenador de Curso; 
,

111 ~ sugerir planaR da serviço 8 aperfeiçoamento doe metodos da 

trabalho i 
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IV - organizar caletane. de 1991818Ç80 e normas relacionadas com 

o Curso; 

" ,V - encam1nhar B Secretarie do Setpr copias de resoluções e atos 

" ..destinados a pub1icaçaoj 

VI - exercer outras atribuiçõe8 previstas em lei, regimento ou re-
gulMento. 

CAPíTULO IV 

Das Seções de Expediente dos Oepertementom 

Art. 171 - Ceda Departamento terá uma Seção de Expediente, diri 


gida por um Chefe de seçio, mo qual cebe: 


I - organizar, dirigir 8 fiscalizar 08 serviços administrativos 

do Departamento, lob e supervisão do respectivo Chefe, aase8Borando-o 


sempre que solicitado; 


11 - expedir aviaos BOS profesBoree, pars as reuniões do Departa

menta, quandO convocadas, e secretariar os trabalhos, redigindo o exp~ 


diante lavrS",do ss respectivas atas; 

111 - executar ae resoluções, atos e determinações do Depsrtamento 

e do Chefe deste; 

IV - providenciar e requisição de materiel permanente e de consumo, 

e .anter sob controla o material recebido; 
,

V - organizar ficharia de alunos B regi.stro de professoras lotados 

no Dapartamanto, mantando-oe atuallzadoe; 

VI - preparar 08 expedientes de concurso para o pessoal docsnta, e 

colaborar noa trabalho! da! Com11Bôae Julgadoras; 

VII - exercer outrea atribuições previstas em lsi, regimento ou re

gulamento. 
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CAPfTUlO V 

I

Do pasaoal tecnico-administrativo 

, ,
Art. 172 - O pessoal tecnico~administrativo sera admitido por 

I I 

ato do Reitor, da acordo com b Eatatuto doa funcionarioa Publicas Ci 
vis da União ou a Conaàlidaoão dae leie do Trabalho, cujae normas se-
rio aplicávSis, igualmenta, quanto ao regime disciplinar. 

TiTULO VII 

Do patrimônio, recursos e regime rinanceiro; 

CAPiTULO I 

'"Do patrimonio 

Art. 173 - O patrimônio do Setor é constituído: 
• I _ 

I - dos imovsis em que funcionam OI seus orgaos, cursos e aervi

oos administrativos; 
,

11 - do matarial de ensino e bens moveis; 

111 - dos legados e doaoõee patrimoniais, regularmente aceitoe. 

parágraro único - A administraoão do patrimônio incumbe ao Reitor, 

na ror.a do Estatuto da Universidade • 

• 
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CAPiTULO 11 

Dos recuraoa financeiros 

Art. 174 - OI recurao. financeiros do Setor provirão: 

I - da. dotsçQea que lhe farem atribuídas no orçamento geral 

ds Univerlidade; 

11 - doa rendimentos provenientes dos legedos e dosções; 

111 - da. contribuições ou doações sm dinheiro, da peRsoaa fí 

lics. ou jurídicas, a qualqusr título; 

IV - daI taxas e emolumentOR; 

V - da. rendas eventuais, espacialmente aa de convênioR. 

CAPiTULO 111 

Do regime financeiro 

Art. 175 - Serão obaervadas, quanto ao regime financeiro, a. 

normal estabelecidas no Estatuto da Universidade e no Regimento Ge

rale 

TiTULO VIII 

Da! dispOSições finais e transitóries 

Art. 176 - Durante o períOdO de 3 (três) enoe, B partir da vi

gêncie de Lei na 6.182, de 11 de dezembro de 1974 poderão Ber aceitos: 

I - para o provimento de cargoe ou smpregos de Professor Assis

tente, inscrições de candidatos que, não dispondo do título de Mestre, 

contem, na dats da publicação da referida Lei, pelo menos 3 (três) anos 
, ,

de eatagio probatorio como Auxilier de :Ensino;• 
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11 - pare efeito de provimento dos cargoe ou empregos que exi

gem títuloe ecadêmicos obtidos em cursoe credenciados, os títuloa 
,

nacionais ou estrangeiros reconhecidos como velidos pelo Coneelho 

de Ensino e Pesquisa. 
.. ..

111 - para progreseao funcional a classs de professor Adjun~o, 
, , .. 

na forma do Paragrafo unico do Artigo 31, aqueles que, neo dispondo 

de título de Doutor, tbntem ne data da Lei 6.1S2 dé 11 de dezembro 

de 1974, pelo menos 3 (três) anos da efetivo exercício como Professor 

A8!1istente. 

Art. 177 - Salva em ceso de exigência legal, o presente Regi

menta so 
, 

podera
, 

ser modificado por iniciativa do Diretor ou de um te~ 

90 (1/3), no mínima, das membros do Conselho Setorial 
" ..,Paragrafo unico - A modificaçeo exigira o voto de dois terços 

(2/3), no mínima, dos membros do Conselho, em reunião especialmente 

convocada, cabendo a aprovação final ao Conselho de Administração. 

Art. 178 - Da caaos omissos sarão reeolvidos pelo Conaelho 

Setorial. 

Art. 179 - O presente Regimento eerá observado e partir da sua 

aprovação pelo Conselho Setorial, "ad referandum" do Conselho de Adml 

nistração, ficando revogadas as disposições em contrário • 

• 



