
   

 

Instrução Normativa IN-01/2020 CPI/PROPLAN  
  

A IN-01/2020 visa complementar as regras de funcionamento do 
Fundo de Desenvolvimento Acadêmico a ser executado no ano de 2020. 
Neste documento está contido informações pertinentes a submissão das 
propostas, dos Coordenadores, da execução das propostas com o apoio da 
FUNPAR e das consequências do descumprimento destas normas.  

    
Da Proposta  
As propostas apresentadas deverão seguir rigorosamente as orientações do 
edital.  
 

Edital Fluxo Contínuo  
As propostas devem indicar claramente a localização do bem a 
ser patrimoniado e/ou a ser consertado, por exemplo: Laboratório/Sala W, 
prédio X, no Departamento Y do Setor Z.    
 

Edital de Fluxo Programado  
 As propostas devem indicar claramente a localização na qual o bem 
será instalado, por exemplo: Laboratório X no Departamento Y do Setor Z.    
No caso de proposta múltipla as propostas devem seguir as seguintes 
instruções:  
a) Poderão participar 2, 3 ou no máximo 4 unidades administrativas;  
b) Na submissão da proposta deverá ser seguida uma hierarquia na 
definição das unidades partícipes, conforme o caso;  
c) A inserção das unidades se iniciará pela unidade de maior hierarquia 
seguida das demais de acordo com o organograma de cada Setor/Campus;   
d) Ao definir o Setor participante da proposta, o mesmo não poderá compor 
outras propostas dentro da mesma modalidade;   
e) Uma vez inserido um Setor somente as unidades deste Setor poderão 
participar;  
f) Dentro do Setor poderá participar na proposta um 
Departamento pertencente ao mesmo Setor;  
g) Com a definição do Departamento somente as Coordenações de Cursos 
de Graduação e Pós-Graduação vinculados a este Departamento poderão 
participar.  
Obs: No caso dos Setores/Campus que não possuam a estrutura 
administrativa de Departamento duas diferentes Coordenações de Cursos 
de Graduação e/ou Pós-Graduação, vinculados ao mesmo Setor/Campus 
definido anteriormente, poderão ser inseridas na proposta.  



   

 

  
Do Coordenador  
  
O Coordenador escolhido pela unidade deverá ser um docente ou técnico 
administrativo do quadro de servidores ativos da UFPR.  
  
O Coordenador só poderá apresentar uma única proposta no Edital do FDA 
Demandas de Fluxo Programado, independente da modalidade escolhida e 
da chamada. No caso do Fluxo Contínuo o mesmo Coordenador poderá 
apresentar outras propostas, mas em momentos diferentes ao longo da 
validade do Edital.  
  
O Coordenador deverá se comprometer em fornecer todas as informações 
solicitadas em todas as etapas do projeto (encaminhamento da proposta, 
execução da proposta e na prestação de contas técnica).   
  
Da Execução da Proposta  
  
O Coordenador que tiver a proposta aprovada deverá acessar o site da 
FUNPAR e acessar os formulários a serem encaminhados, conforme a 
solicitação, no seguinte endereço http://www.funpar.ufpr.br/formularios/  
  
No preenchimento dos formulários no local indicado para o nome do 
Coordenador, deverá ser colocado o nome do Coordenador do 
Convênio entre a UFPR e a FUNPAR para a gestão dos recursos do FDA. No 
caso será o nome do Prof. Ney Pereira Mattoso Filho. No campo destinado 
ao Solicitante deverá ser colocado o nome do Coordenador da proposta 
aprovada.  
  
Os formulários deverão ser preenchidos e assinados pelo Coordenador da 
proposta no campo de assinatura do Solicitante. O formulário deverá ser 
digitalizado e enviado para o e-mail editaisfda@ufpr.br, para o 
procedimento de assinatura do Coordenador do Convênio e posterior 
encaminho a FUNPAR.  
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Da Prestação de Contas Técnica  
  
O relatório de prestação de contas técnica deverá conter um texto 
descrevendo a relevância do bem adquirido/consertado para as atividades 
da unidade, assim como críticas e sugestões nas etapas 
de desenvolvimento da proposta (submissão, execução e prestação de 
contas). Conforme o caso, fotos dos bens instalados deverão compor o 
relatório de prestação de contas técnica.  
  
Além do relatório de prestação de contas técnica, o Coordenador deverá 
responder ao questionário de satisfação do FDA.  
  
Do Descumprimento   
  
O descumprimento das normas estabelecidas poderá implicar em algumas 
ações por parte do FDA.  
  

Situações  Consequências  

Proposta submetida fora do prazo  Proposta não homologada.  

Falta de documentos na submissão  Proposta não homologada.  

Documentos Incorretos  Proposta não homologada.  

Não envio dos formulários FUNPAR  Proposta não executada.  

Formulário preenchidos erroneamente  Atraso na execução da proposta.  

Não apresentação do Relatório de 
Prestação de Contas Técnica  

Suspensão de participação no próximo 
Edital FDA.  

Burlar as normas estabelecidas  
Suspensão de participação no próximo 
Edital FDA e possível abertura de processo 
administrativo disciplinar.  

  
Algumas Unidades poderão ser escolhidas para a realização de visitas em 
loco sem aviso prévio.  
 


