Fórum PDI UFPR 2012‐2016

Texto propositivo do Módulo XI
Item 7 ‐ ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

7.1 ‐ Estrutura organizacional com as instâncias de decisão
7.2 ‐ Organograma institucional e acadêmico
7.3 ‐ Órgãos colegiados: competências e composição
7.4 ‐ Órgãos de apoio às atividades acadêmicas
7.5 ‐ Autonomia da IES em relação à mantenedora
7.6 ‐ Relações e parcerias com a comunidade, instituições e empresas

Sessão Presencial ocorrida dia 16 de março de 2011, das 14 às 16h, na Sala de Reuniões
PRPPG‐PRA. Presentes: Prof. Rogério Mulinari (GR), Arlete Caccatto (PROGRAD), Norma da Luz
Ferrarini (HL), Paulo T. Chaves (PROPLAN), Antonio João Scandolera (AG), Claudia Regina
Camargo Maria (SIBI), Tarcisa Silva Bega (HL), Maria Lucia Accioly F. Pinto (PROGRAD), Francine
Ballin (PROPLAN) e José Clovis P. Borges (PRA). Videconferência: Campus Palotina.

1

7.1 ‐ Estrutura organizacional com as instâncias de decisão

2
3

No PDI será descrito que a estrutura organizacional e as instâncias de decisão na

4

UFPR são disciplinadas por Regimento e pelo Estatuto próprios, por Resoluções exaradas

5

pelos quatro Órgãos Colegiados Superiores – COUN,

6

(www.ufpr.br/soc), e por dispositivos legais no âmbito de cada Unidade com

7

competência para tal (Conselhos Setoriais, Plenárias Departamentais e Colegiados de

8

Cursos, p.ex.). Será proposta para o quinquênio uma uniformização da terminologia e,

9

onde faltar, uma descrição de níveis hierárquicos entre as instâncias de decisão.

10

CONCUR, CEPE e COPLAD
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11

7.2 ‐ Organograma institucional e acadêmico

12
13

O PDI apresentará o organograma vigente na Instituição, à luz do Estatuto e do

14

Regimento atuais. Todavia, para o curto prazo, será proposta uma coleta de informações

15

junto a Setores, Pró‐Reitorias, órgãos suplementares, para sejam identificadas, e na

16

sequência registradas no organograma. Todas as “unidades menores” a eles

17

subordinadas: Núcleos, Centros, Divisões, Coordenações, Órgãos Auxiliares (Art. 34º ‐

18

item V do Regimento) etc, com indicação dos instrumentos legais que lhes deram origem.

19

Para facilitar o preenchimento a planilha conterá as unidades já reguladas por Resolução

20

CEPE, COPLAD ou COUN (Departamentos, p.ex.).

21

“Unidades menores” cuja criação ainda não esteja regularmente disciplinada no

22

âmbito da Instituição serão instadas a regularizar‐se, ou nos termos da legislação vigente,

23

ou de legislação a ser criada.

24
25

7.3 ‐ Órgãos colegiados: competências e composição

26
27

Serão citados genericamente os órgãos colegiados existentes na UFPR (Conselhos

28

Superiores, Conselhos Setoriais, Colegiados de Cursos, etc), com breve descritivo da

29

composição de cada um, à luz do Regimento.

30

Avalia‐se que é necessário identificar que outras unidades – núcleos, centros, etc –

31

são ou precisam ser geridas por órgãos colegiados. Onde órgãos colegiados houver, sua

32

composição deve contemplar os Art. 62 e 63 do Estatuto.

33

Quanto às competências, nota‐se a pertinência de melhor orientar‐se as unidades

34

sobre os registros das reuniões. Estima‐se que muitas unidades ignoram, por exemplo,

35

que (Art. 17 do Regimento) “de cada reunião lavrar‐se‐á ata, assinada pelo secretário,

36

que será discutida e votada na reunião seguinte e, após aprovação, subscrita pelo

37

Presidente e demais membros presentes”.

38

Finalmente, o texto do PDI contemplará também as câmaras e proporá uma

39

discussão com vistas a possível expansão do uso dessa instância nas práticas

40

deliberativas, inclusive nos departamentos, conforme Art. 17 do Regimento.

41
42
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43

7.4 ‐ Órgãos de apoio às atividades acadêmicas

44
45

Serão citados os Comitês Setoriais e Assessores de Pesquisa, de Extensão, e – nas

46

Unidades em que há – de Ética em Pesquisa. Será proposta no PDI a inserção de menção

47

a eles no Regimento da Universidade, pois hoje estão ausentes dos Capítulos XIII –

48

PESQUISA e XIV – EXTENSÃO. Também será proposta discussão para eventual criação de

49

outros órgãos de apoio às atividades acadêmicas, como os Comitês de Ensino. Também

50

será indicada no PDI a necessidade de fortalecimento desses Comitês e demais órgãos.

51
52

7.5 ‐ Autonomia da IES em relação à mantenedora

53
54

O PDI mencionará que a UFPR é autarquia diretamente subordinada ao Ministério

55

da Educação, com quem mantém as relações dispostas por legislação das Instituições

56

Federais de Ensino Superior.

57
58

7.6 ‐ Relações e parcerias com a comunidade, instituições e empresas

59
60

O PDI citará que o Art. 141 do Regimento prevê a existência de programas de

61

integração Universidade‐Empresa‐Governo e ressaltará o compromisso da UFPR na

62

formação do profissional‐cidadão, qualificado para a geração, apropriação e aplicação do

63

conhecimento científico e tecnológico.

64

Como advento especial para o quinquênio, o PDI proporá a mobilização

65

institucional em torno da internacionalização das relações com a comunidade, não

66

apenas no setor acadêmico, mas também naquele produtivo e de parcerias públicas.

Linhas

Objetivo

Meta

8,9

Aperfeiçoar
instrumentos
legais relaciona‐
dos às instâncias
decisórias

Uniformizar
terminologia e
regularizar os níveis
hierárquicos entre as
instâncias de decisão

14‐18
21‐23

Atualizar e
completar o
organograma da
UFPR

Agregar ao
organograma as
Unidades que, hoje
em funcionamento,
estão dele ausentes

Prazo

2013

2012

Indicador
Instrumentos legais
atualizados quanto à
terminologia, com
instâncias decisórias
hierarquizadas.
Centros, Núcleos,
órgãos auxiliares e
demais unidades
identificados e
dispostos no
organograma

Ação
Criar Grupo de
Trabalho para
atuação junto à
SOC.
Levantamento de
informações pela
CPI‐PROPLAN junto
a Pró‐Reitorias,
Setores e órgãos
suplementares.

4

30‐40

46‐50

64‐66

Apoiar a gestão
universitária

Fortalecer os
órgãos de apoio
às atividades
acadêmicas

Fortalecer as
interações
Universidade –
comunidade –
empresas no nível
internacional

Discutir e atualizar
instrumentos legais,
e difundir práticas de
gestão com uso de
câmaras e órgãos
colegiados
Inserir no Regimento
os Comitês Setoriais
de Pesquisa,
Extensão e Ética em
Pesquisa.
Criar Comitês
Setoriais de Ensino
Elevar a pontuação
funcional dos
presidentes e demais
membros de Comitês
Elevar em taxa anual
10% os instrumentos
de interação UFPR‐
comunidade (incluin‐
do academia e em‐
presas) estrangeiras

2013

Dirigentes e
secretários de
unidade atualizados
quanto à possibili‐
dade ou necessidade
de uso de câmaras e
órgãos colegiados
para gestão

2012

Comitês inseridos no
Regimento UFPR

Realização de
seminários com
Diretores, Chefes,
Coordenadores e
outros dirigentes,
bem como com os
secretários de
Unidades.

Resoluções COUN

2013

Comitês criados

2012

Pontuação funcional
elevada

Normatizações
CPPD e CPPTA

2012‐
2016

Aumento médio 10%
a.a. dos instrumentos
(convênios, projetos,
mobilidades discente
e docente, ações em
geral)

Incentivos ARI,
PRPPG, PROGRAD,
PROEC, PRAE,
Unidades acadêmi‐
cas; difusão ACS

