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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

  

RESOLUÇÃO Nº 03/2021 SEPT

  
Ins�tui o método de gestão dos recursos
orçamentários sob responsabilidade da
Direção do SEPT.

CONSIDERANDO:

 

O Estatuto da Universidade Federal do Paraná, que apresenta as a�vidades    administra�vas e
didá�cas da Universidade.

O Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná, que disciplina as a�vidades administra�vas e
didá�cas da Universidade.

A Resolução nº 32/2019, que aprova o Regimento do Setor de Educação Profissional e Tecnológica da
Universidade Federal do Paraná.

 

O CONSELHO SETORIAL DO SETOR EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA UFPR, em 2 de agosto de
2021, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Inciso VII do ar�go 37 do Estatuto da UFPR, com base
no parecer do Conselheiro Ricardo Belinski (doc. SEI 3689351) no processo no.  23075.044438/2020-83  e por
unanimidade de votos,

 

RESOLVE:

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 1º Esta resolução estabelece as diretrizes gerais sobre a gestão dos recursos
orçamentários sob responsabilidade da Direção do Setor de Educação Profissional e Tecnológica.

Art. 2º Os recursos orçamentários tratados nesta resolução são aqueles provenientes do
Tesouro Nacional, rateados entre os diversos Setores, Pró-reitorias, Superintendências e outras Unidades da
UFPR, aqui denominados como Orçamento Setorial e LABGRAD.

I - Orçamento Setorial é o recurso des�nado à manutenção e fomento de melhorias no Setor
como um todo.

II - LABGRAD é o recurso des�nado à manutenção e fomento de melhorias nos laboratórios
para ensino, agrupados em: a) laboratórios de informá�ca; b) laboratórios de química; c) laboratórios de
�sica e metrologia; d) laboratórios de áudio, vídeo e imagem; e) laboratórios de luteria; f) laboratórios de
áudio e psicoacús�ca; e g) laboratórios de línguas.

§1º Cada grupo de laboratórios para ensino deverá ter uma Gerência de Laboratório
responsável pela sua gestão, que deverá ser exercida por servidor docente ou técnico.

§2º Tanto o Orçamento Setorial quanto o LABGRAD podem sofrer cortes a qualquer tempo,
decorrentes do planejamento orçamentário da UFPR. Em algumas situações, de caráter excepcional, poderão
haver exercícios orçamentários sem recursos do LABGRAD para o Setor.
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Art. 3º A execução dos recursos orçamentários deverá ser precedida e norteada pelo Relatório
de Planejamento, elaborado segundo método estabelecido nesta resolução.

Art. 4º Unidades Administra�vas são as unidades responsáveis pela administração do Setor.
Conforme Regimento, são compostas pela Direção Setorial (DIREÇÃO) e suas subunidades:

a) Unidade de Apoio a Direção (UAP);

b) Unidade Administra�va (UAD);

c) Unidade de Controle e Execução Orçamentária (UCEO);

d) Seção de Gerenciamento de Informá�ca e Laboratórios (SGI);

e) Seção de Tecnologia Educacional (STE);

f) Seção de Administração das A�vidades Docentes (SAAD);

g) Seção de Apoio à Gestão Acadêmica do Ensino Técnico e da Graduação (SAGATG); e

h) Seção de Apoio à Gestão Acadêmica da Pós-Graduação (SAGAPG).

Parágrafo único - Sob responsabilidade destas Unidades Administra�vas estão os espaços
�sicos de uso comum, como: áreas externas; corredores; banheiros; salas de aula comuns; salas dos
professores; salas de reunião; salas para atendimento de alunos; auditórios; centro de convivência; centro de
eventos; copa; e estacionamentos. As demandas que forem aplicáveis a estas Unidades e espaços serão
denominadas “demandas administra�vas”.

Art. 5º Unidades Acadêmicas são as unidades responsáveis pelo ensino, pesquisa e extensão
no Setor. São compostas pelas Coordenações de Curso.

Parágrafo único - Sob responsabilidade destas estão os espaços �sicos especializados, como:
laboratórios; salas de pesquisa/extensão/inovação; e salas de aula especializadas. As demandas que forem
aplicáveis a estas Unidades e espaços serão denominadas “demandas acadêmicas”.

Art. 6º Para o planejamento e execução dos recursos do LABGRAD, a Direção Setorial ins�tuirá
uma Comissão de Gerência dos Laboratórios, composta pelas Gerências de Laboratório (§1º do Art. 2º), com
apoio da UAD e UCEO.

Parágrafo único: A escolha de cada Gerência de Laboratório será feita pela Unidade Acadêmica
que mais u�liza cada grupo de laboratórios.

 

TÍTULO II – DO MÉTODO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 

Art. 7º O método para elaboração do planejamento deverá seguir as seguintes etapas:

I - Todos os servidores docentes e técnicos deverão informar suas demandas para os próximos
anos, conforme método e cronograma elaborado pela UCEO e Direção Setorial.

II - A Comissão de Gerência dos Laboratórios analisará as demandas informadas para os
laboratórios, aprovará ou vetará e selecionará quais serão atendidas com os recursos do LABGRAD, levando-
se em conta a previsão orçamentária para o exercício de execução do planejamento.

III - As Unidades Administra�vas analisarão, aprovarão ou vetarão e selecionarão as demandas
administra�vas que serão encaminhadas para deliberação da Direção Setorial.

IV - A Direção Setorial analisará as demandas, aprovará ou vetará, e determinará quais serão
selecionadas para execução, levando-se em conta a previsão orçamentária para o exercício de execução do
planejamento.

V - O saldo do Orçamento Setorial será dividido entre as Unidades Acadêmicas.

VI - As Unidades Acadêmicas analisarão, aprovarão ou vetarão, e indicarão quais demandas
serão selecionadas dentro da previsão de saldo estabelecida pela divisão do Orçamento Setorial.

VII - A UCEO reunirá toda a informação e elaborará o Relatório de Planejamento e Orçamento,
a ser aprovado pela Direção Setorial e pelo Conselho Setorial.
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Art. 8º O saldo do Orçamento Setorial, conforme definido no art. 7º, será dividido para as
Unidades Acadêmicas da seguinte forma:

I - 60% do valor será dividido de forma igualitária.

II - 40% do valor será dividido u�lizando-se a fórmula:

Onde:

𝐴𝑒 = Aluno equivalente,

�̅�𝑁𝑑𝑖  = Média do número de diplomados,

𝐷 = Duração média do curso,

𝑅 = Coeficiente de retenção (0,082),

�̅�𝑁𝑖  = Média do número de ingressantes,

𝐵𝑇 = Bônus por turno noturno (0,07).

§1º A média será calculada u�lizando-se os dados disponíveis dos úl�mos 6 anos para cada
curso.

§2º Esta fórmula foi adaptada de um documento do Ministério da Educação, in�tulado:
“Cálculo do Aluno Equivalente para fins de Análise de Custos de Manutenção das IFES”, disponível neste link
h�ps://bit.ly/37cBmFz. Alguns dados para a execução da fórmula estão disponíveis no próprio documento
(BT e R). Os demais dados estão disponíveis nos sites indicadores (www.ufpr.br e www.sept.ufpr.br).

Art. 9º Os recursos orçamentários do LABGRAD serão empregados exclusivamente para
atender demandas aplicáveis nos laboratórios para ensino do Setor. A divisão dos recursos entre os
laboratórios será determinada pela Comissão de Gerência dos Laboratórios, conforme método de
planejamento e execução estabelecido nesta resolução. A Comissão de Gerência dos Laboratórios poderá, a
qualquer tempo, alterar esta divisão conforme julgar necessário.

Art. 10 O método para execução do planejamento se dará da seguinte forma:

I - A UCEO enviará processos a todos os solicitantes com orientação sobre o encaminhamento
das demandas aprovadas.

II - Os solicitantes, ou seus indicados, providenciarão toda a documentação necessária para o
encaminhamento das demandas.

III - À medida que as demandas es�verem disponíveis para execução, e havendo recursos
disponíveis, a UCEO providenciará os processos financeiros, com aprovação do Solicitante e da Direção
Setorial, e ciência da Coordenação das Unidades Acadêmicas e Administra�vas.

IV - Serão executadas, prioritariamente, as demandas selecionadas no Relatório de
Planejamento. Para as demandas que não es�verem disponíveis, a UCEO informará ao Solicitante para que
este verifique a possibilidade de subs�tuição junto à Coordenação das Unidades Acadêmicas e
Administra�vas e Direção Setorial.

V - As Unidades Acadêmicas e Administra�vas terão uma data-limite, estabelecida pela UCEO
a cada exercício orçamentário, para  instruir os processos com as demandas. Após esta data, os recursos não
u�lizados retornarão  à Direção Setorial e esta determinará nova des�nação. Para uma solicitação ser
considerada como instruída deverá haver processo prévio com a documentação completa para que se possa
proceder com a execução, contendo ciência da Coordenação das Unidades Acadêmicas e Administra�vas e
encaminhada para a caixa da UCEO até a data-limite. Após essa data, quaisquer solicitações ficarão para o
exercício orçamentário seguinte.

https://bit.ly/37cBmFz


09/08/2021 SEI/UFPR - 3704043 - Resolução

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4006438&infra_siste… 4/5

Parágrafo único - As Unidades Acadêmicas poderão, a qualquer tempo, transferir o saldo do
Orçamento Setorial entre si, ou para a Direção Setorial, desde que aprovado pelos envolvidos.

Art. 11 A Direção Setorial poderá, a qualquer tempo, fazer alterações no Planejamento,
reavaliando, incluindo ou re�rando demandas e atualizando o saldo das Unidades Acadêmicas, sem
necessidade de nova aprovação do Conselho Setorial, nas seguintes situações:

I - Caso ocorram quaisquer cortes ou con�ngenciamentos no Orçamento Setorial ou LABGRAD.

II - Caso ocorram quaisquer divergências nos valores es�mados das demandas administra�vas.

III - Caso ocorram quaisquer situações excepcionais não previstas durante o exercício.

 

TÍTULO III – DAS ATRIBUIÇÕES

 

Art. 12 Compete à Direção Setorial

I - Definir, com auxílio da UCEO, os cronogramas para a elaboração do planejamento e
execução dos recursos orçamentários, conforme método estabelecido nesta resolução.

II - Definir quais demandas administra�vas serão executadas com os recursos orçamentários
do Setor.

III - Analisar e aprovar o Relatório de Planejamento e Orçamento.

IV - Encaminhar o Relatório de Planejamento para apreciação pelo Conselho Setorial.

V - Acompanhar e deliberar sobre a execução dos recursos orçamentários, como ordenadora
das despesas do Setor.

Art. 13 Compete aos solicitantes de demandas:

I - Seguir os métodos de planejamento e execução definidos nesta resolução e os cronogramas
estabelecidos pela Direção Setorial e UCEO.

II - Providenciar toda a documentação necessária para o encaminhamento das demandas
aprovadas sob sua responsabilidade ou indicar um responsável para o fazer.

Art. 14 Compete às Coordenações das Unidades Administra�vas

I - Seguir os métodos de planejamento e execução definidos nesta resolução e os cronogramas
estabelecidos pela Direção Setorial e UCEO.

II - Planejar as demandas necessárias para a manutenção e melhorias dos espaços sob sua
responsabilidade.

III - Indicar e acompanhar as prioridades na execução do orçamento para as demandas
administra�vas sob sua responsabilidade.

Art. 15 Compete às Coordenações das Unidades Acadêmicas

I - Seguir os métodos de planejamento e execução definidos nesta resolução e os cronogramas
estabelecidos pela Direção Setorial e UCEO.

II - Planejar, junto com a(s) Gerência(s) de Laboratório, as demandas necessárias para a
manutenção e melhorias do(s) laboratório(s) u�lizados pela Unidade Acadêmica.

III - Acompanhar e estabelecer as prioridades na execução do orçamento para as demandas
acadêmicas sob sua responsabilidade.

Art. 16 Compete à Comissão de Gerência dos Laboratórios

I - Seguir os métodos de planejamento e execução definidos nesta resolução e os cronogramas
estabelecidos pela Direção Setorial e UCEO.

II - Planejar, junto com as Coordenações das Unidades Acadêmicas, as demandas necessárias
para a manutenção e melhorias dos laboratórios sob sua responsabilidade.
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III - Acompanhar e estabelecer as prioridades na execução do orçamento para as demandas
acadêmicas aplicáveis nos laboratórios.

IV - Definir a divisão dos recursos orçamentários do LABGRAD entre os laboratórios para
ensino, para cada exercício orçamentário.

Art. 17 Compete à Unidade de Controle e Execução Orçamentária

I - Auxiliar a Direção Setorial na definição dos cronogramas para a elaboração do
planejamento e execução dos recursos orçamentários, conforme método estabelecido nesta resolução.

II - Publicizar as informações referentes aos recursos orçamentários do Setor.

III - Efetuar o cálculo de divisão do Orçamento Setorial entre as Unidades Acadêmicas e
Administra�vas.

IV - Orientar os solicitantes sobre o encaminhamento das demandas aprovadas.

V - Operacionalizar a execução dos recursos orçamentários, conforme deliberação da Direção
Setorial.

Art. 18 Compete ao Conselho Setorial

I - Analisar e deliberar sobre o Relatório de Planejamento e Orçamento.

II - Acompanhar e periodicamente propor a revisão do cálculo de divisão do Orçamento
Setorial entre as Unidades Acadêmicas, conforme necessidade.

 

TÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 19 Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Conselho Setorial do SEPT.

Art. 20 Esta Resolução entra em vigor a par�r da data da sua publicação.

 

 

Prof. Dra. Flávia Lúcia Bazan Bespalhok 
                          Presidente do Conselho Setorial SEPT/UFPR
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