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RESOLUÇÃO Nº 05/2016 - TGP 
 

Regulamenta o Programa de Orientação Acadêmica 

do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Pública, do Setor de Educação Profissional e 

Tecnológica da Universidade Federal do Paraná. 

 

O COLEGIADO DO CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, órgão 

decisório, no uso de suas atribuições conferidas pelo 

Artigo 21 do Estatuto da Universidade Federal do 

Paraná. 

 

R E S O L V E: 

 
 
Art. 1º. O Programa de Orientação Acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Pública, de acordo com a Resolução nº 95-A/2015 -CEPE/UFPR, visa 

orientar os estudantes em sua trajetória acadêmica, no intuito de identificar 

preventivamente obstáculos ao processo de ensino-aprendizagem e contribuir para 

a redução da retenção e da evasão. 

 

Art. 2º. O Programa de Orientação Acadêmica deverá seguir os princípios de tutoria, 

propiciando oportunidades para o acompanhamento permanente do processo de 

formação estudantil, estabelecendo um elo entre os estudantes e a estrutura 

acadêmica. 

 

Art. 3°. Constituem objetivos do Programa de Orientação Acadêmica: 

I - Acolher os estudantes ingressantes ao contexto universitário, viabilizando a sua 

integração; 

II - Orientar a trajetória dos estudantes quanto ao currículo do Curso e às escolhas a 

serem feitas; 
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III - Prestar informações aos estudantes sobre as Resoluções que fixam o currículo 

do Curso, o Projeto Pedagógico do Curso, as Normas Básicas de Controle e 

Registro da Atividade Acadêmica e demais resoluções e normas que estejam em 

vigor, tanto do Curso quanto da instituição; 

IV - Prestar informações aos estudantes sobre o Manual Estudantil e os programas 

de bolsas institucionais (Monitoria, Iniciação Científica, Extensão e Assistência 

Estudantil, entre outras); 

V - Prestar informações sobre as Atividades Formativas e os Estágios;  

VI - Prestar informações sobre o funcionamento organizacional da instituição e das 

instituições complementares, a exemplo do Centro Acadêmico.  

VII - Desenvolver a autonomia e o protagonismo dos estudantes na busca de 

soluções para os desafios do cotidiano universitário;  

VIII - Contribuir para sanar os fatores de retenção, desistência e abandono, 

promovendo ações que identifiquem e minimizem os problemas no âmbito do Curso 

e encaminhando, quando necessário, às instâncias competentes para as devidas 

providências.  

 

Parágrafo Único: Para atender aos objetivos dispostos nos Incisos I a VI deste 

Artigo, complementando a função de tutoria, o Núcleo de Orientação Acadêmica 

organizará, junto com a Coordenação do Curso, um evento no primeiro bimestre de 

cada ano letivo. Os representantes das comissões específicas do Curso (de 

Atividades Formativas, Estágios, Pesquisa, Extensão, Monitoria e outras) podem ser 

convidados a prestar informações sobre o funcionamento dos programas.  

 

Art. 4°. Fica instituído o Núcleo de Orientação Acadêmica (NOA) do Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão Pública, composto por pelo menos 3 (três) professores 

efetivos do Colegiado de Curso, com mandato de 2 (dois) anos. 

 

Art. 5°. Compete ao Núcleo de Orientação Acadêmica. 

I - Elaborar e aprovar as normas que regulamentam o Programa de Orientação 

Acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública; 
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II - Supervisionar o cumprimento do Programa de Orientação Acadêmica;  

III - Avaliar periodicamente os resultados obtidos no Programa de Orientação 

Acadêmica a partir das informações provenientes das avaliações institucionais e dos 

relatórios do programa, propondo alterações quando necessário;  

IV - Estabelecer o cronograma de orientação prevendo as atividades de acolhimento 

e acompanhamento de acordo com o calendário acadêmico;  

V - Definir a composição numérica dos grupos de estudantes que ficarão sob 

responsabilidade de cada professor tutor;  

VI - Registrar os procedimentos de orientação acadêmica, mantendo um histórico 

das atividades;  

VII - Deliberar sobre a substituição da tutoria, quando devidamente solicitada;  

VIII - Consolidar os relatórios apresentados pela tutoria.  

 

Art. 6°. Compete aos professores tutores: 

I - Acompanhar o desempenho acadêmico dos estudantes sob sua 

responsabilidade, verificando a cada período letivo as notas ou conceitos obtidos e 

eventuais reprovações, destacando a importância do rendimento na sua formação 

acadêmica;  

II - Propor ações resolutivas para as dificuldades encontradas pelos estudantes, 

sugerindo alternativas, tais como: cancelamento de disciplina, aproveitamento de 

conhecimento, trancamento de curso, aulas de reforço, entre outras;  

III - Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso e as resoluções e normativas da 

UFPR;  

IV - Orientar os estudantes quanto ao cumprimento da matriz curricular e auxiliá-los 

na seleção das disciplinas, tanto obrigatórias quanto optativas, a serem cursadas a 

cada período letivo, assegurando que o grau de dificuldade e carga horária desta 

seleção tenha como referência o desempenho acadêmico apresentado;  

V - Elaborar plano de estudos (sugestão de modelo no anexo I) em comum acordo 

com os estudantes e o Núcleo de Orientação Acadêmica, visando reorganizar a sua 

trajetória acadêmica;  

VI - Apresentar as possibilidades de participação dos estudantes em projetos de 
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pesquisa, em projetos de extensão, em programas de iniciação à docência e em 

eventos científicos;  

VII - Sugerir aos estudantes, quando necessário, os serviços oferecidos pela UFPR 

para apoio psicológico e social e/ou de serviços de saúde;  

VIII - Dialogar com o Núcleo de Orientação Acadêmica para adequar sua tutoria às 

especificidades do Curso;  

IX - Apresentar ao Colegiado do Curso relatório de participação dos estudantes sob 

sua responsabilidade nas atividades realizadas, ao final de cada período letivo.  

 

§ 1º. Todos os professores efetivos que lecionam regularmente no Curso, ou que 

tenham ministrado disciplinas no Curso no decorrer do último ano letivo, poderão ser 

indicados como tutores. 

 

§ 2º. Poderão compor equipes de orientação acadêmica, junto com os tutores e sob 

a sua coordenação, servidores técnico-administrativos, docentes substitutos e 

estudantes do Curso. 

 

§ 3º. A Coordenação do curso será responsável pela certificação das equipes de 

orientação acadêmica. Os certificados serão emitidos anualmente, devendo constar 

a carga horária e o número de estudantes atendidos. Conforme o Artigo 4º, § 3º da 

Resolução nº 95-A/15 - CEPE, os tutores poderão contabilizar a atividade para sua 

progressão e sua promoção funcional.  

 

Art. 7º. Compete aos estudantes incluídos no Programa de Orientação Acadêmica:  

I - Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso, as resoluções e as normativas, o 

calendário acadêmico específico do seu curso, bem como seus direitos e deveres 

como estudante da instituição;  

II - Comparecer aos encontros agendados em comum acordo com a tutoria e 

apresentar justificativa sobre eventuais ausências; 

III – Apresentar à tutoria o histórico escolar com Índice de Rendimento Acadêmico 

(IRA) do semestre anterior e o desempenho parcial nas avaliações ao longo do 
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semestre correspondente ao período da orientação;  

IV - Cumprir o Plano de Estudos elaborado;  

V - Procurar o professor tutor em caso de alguma dúvida e sempre que julgar 

necessário;  

VI - Fornecer subsídios ao professor tutor para o preenchimento do relatório de 

orientação acadêmica;  

VII - Solicitar ao Núcleo de Orientação Acadêmica a substituição do professor tutor, 

mediante apresentação de justificativa. 

 

§ 1º. Todos os estudantes do Curso serão inseridos no Programa de Orientação 

Acadêmica, independentemente da forma e da época de ingresso. 

 

Art. 8º. As equipes de orientação e seus respectivos tutores serão divulgados em 

edital a cada início do período de oferta do curso (anual) e quando se fizer 

necessário, especificando o local, o dia e os horários dos encontros.  

 

§ 1º. Cada tutor poderá atender até 20 alunos, por meio de atendimentos em grupo, 

complementados, sempre que necessário, por atendimentos individuais, e 

perfazendo a carga horária de 8 (oito) horas por aluno, por ano.  

 

§ 2º. O cronograma de orientação deverá estabelecer a periodicidade e a duração 

dos encontros ao longo dos períodos letivos, envolvendo necessariamente um 

encontro ao término de cada período, visando elaborar o plano de estudos para o 

próximo. 

 

Art. 9º. Será mantido histórico da trajetória estudantil, através de formulário de 

acompanhamento do atendimento tutorial individual (sugestão de modelo de 

relatório de tutoria no Anexo II). 

Parágrafo Único. No relatório de tutoria deverá constar, pelo menos: 

I – Relato da participação dos tutorados com justificativas de suas ausências bem 

como das ausências dos docentes aos encontros, e os respectivos reagendamentos. 
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II – Síntese das fichas de atendimento individual constando parecer sobre a 

participação dos estudantes nos encontros. 

III – As ações propostas e adotadas. 

IV – Os encaminhamentos realizados. 

V – Síntese do desempenho estudantil a cada etapa do fluxo acadêmico. 

 

Art. 10. Todos os encaminhamentos estudantis, de que trata o Inciso V do Art. 3º da 

Resolução nº. 95-A/15 – CEPE deverão ser relatados constando as ações 

desenvolvidas (sugestão de modelo em anexo III e IV).  

 

Art. 11. Os documentos da tutoria serão guardados, ao final de cada semestre, na 

pasta individual do aluno. Os demais documentos do Núcleo de Orientação 

Acadêmica serão dispostos em uma pasta na Secretaria do Curso. 

 

Art. 12. As atividades resolutivas para as dificuldades encontradas e relatadas pela 

tutoria serão analisadas pela Coordenação do Curso e, se necessário, deliberadas 

pelo Colegiado do Curso. 

 

Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo de Orientação Acadêmica, 

cabendo recurso de suas decisões ao Colegiado do Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão Pública. 

 

Art. 14. Esta resolução entrará em vigor no ano letivo de 2017, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Curitiba, 24 de outubro de 2016. 

 

 

Prof. Claudir José Daltoé 

Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública
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ANEXO I  
 

PLANO DE ESTUDOS 
SEMESTRE: ________ ANO: _______ 

 

 
 

PERIODIZAÇÃO RECOMENDADA PERÍODOS ADICIONAIS 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 

D
IS

C
IP

L
IN

A
S

          

         

         

         

         

         

Atividades Formativas: 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observações:  
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________  
 
Eu, _______________________________________________, matrícula nº _____________________, declaro estar de acordo com o Plano de 
Estudos elaborado em conjunto com a tutoria do Programa de Orientação Acadêmica e prometo zelar pelo seu cumprimento e pelo bom desempenho 
acadêmico. 
 
______________________________                                                                                  Tutor(a): ____________________________                         
Assinatura do(a) estudante                                                                                                                             Assinatura: __________________________ 
 

Curitiba, ___/___/____.
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ANEXO II 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO TUTORIAL INDIVIDUAL 

 

Estudante: _________________________________________ Assinatura:_____________________ 

Matrícula: __________________________________________Ano/Período: ____________________ 

Tutoria: ____________________________________________ Assinatura:_____________________ 

Outros participantes da equipe da tutoria, se houver: 

Nome: _____________________________________________Assinatura:_____________________ 

Nome: _____________________________________________Assinatura:_____________________ 

 

Relato do Acompanhamento: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Houve encaminhamento a outras unidades?  (  ) Sim    (  ) Não 

Em caso positivo, relacione resultados obtidos: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Curitiba, ___/___/_____. 
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ANEXO III 

 

FICHA DE ENCAMINHAMENTO 

 

Data do encaminhamento: ____/____/_____ 

Unidade da UFPR: _________________________________________________________________ 

Estudante: _______________________________________________________________________ 

Curso: _______________________________________________________Período: ____________ 

Tutoria: __________________________________________________________________________ 

 

Motivo do encaminhamento:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Assinaturas: 

 

Tutoria: _____________________________________ 

Estudante: ____________________________________ 

 

 

Curitiba, ___/___/_____. 
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ANEXO IV 

 

FICHA DE RETORNO DE ENCAMINHAMENTO 

 

Período de atendimento: ____/____/______ a ____/____/______. 

Estudante: ________________________________________________________________________ 

Curso: ________________________________________________________Período: ____________ 

Profissional que realizou o atendimento: _________________________________________________ 

Função:___________________________________________________________________________ 

 

Relatório: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Assinaturas: 

 

Profissional: _____________________________________ 

Estudante: ____________________________________ 

 

 

Curitiba, ___/___/_____. 

 

Obs.: Esta ficha deverá retornar à Coordenação do Curso, que deverá dar ciência ao Núcleo de 

Orientação Acadêmica. 

 


