
   

 

Instrução Normativa IN-04/2020 CPI/PROPLAN  
  

A IN-04/2020 visa complementar as regras de funcionamento do 
Fundo de Desenvolvimento Acadêmico para o Edital Apoio aos Laboratórios 
de Ensino de Graduação e Educação Profissional – ALEGRA 2020, a ser 
executado no biênio de 2020-2021. 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.  
 

 

 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 a seguinte 
instrução:  
 
 Poderão participar 2, 3 ou no máximo 4 unidades Coordenações ou Órgãos 
equivalentes, sendo que uma delas será definida como Unidade 
Responsável e as demais como participantes. 
 
  
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 Apoio 
aos Laboratórios de Ensino de Graduação – ALEGRA 2020.  
  
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/  
  
- Para a aquisição dos itens de consumo deverão ser fornecidas algumas 
informações: 

1) Apresentar três orçamentos em nome da FUNPAR com a identificação 
dos fornecedores; 

2) Redigir o Termo de referência dos itens com o maior detalhamento 
possível. Marcas de produtos não poderão ser atendidas apenas 
especificações equivalentes, portanto omitam a informação das marcas nos 
termos de referência. Caso tenha fotos dos produtos favor inserir nos 
Termos de Referência; 

3) Para itens que possuam exclusividade de venda ou manutenção, não 
precisa de três orçamentos apenas da carta de exclusividade. 

4) Preencher o formulário 1 da FUNPAR e preenche-lo conforme a IN 
03/2020 CPI/PROPLAN. 

5) Para a compra de produtos controlados pela Polícia Federal preencher o 
formulário 2 da FUNPAR. Se o produto for controlado pelo Exército 
Brasileiro preencher o formulário 3 da FUNPAR. As listagens dos produtos 
sobre controle da Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro estão em anexo 
a esta mensagem. 

- Para os casos de produtos importados encaminhar os pedidos via o 
formulário 6 da FUNPAR, com a mesma recomendação do item 4. 

- Para os casos de material permanente faça o solicitado nos itens 1 e 2 e 
preencha o formulário 4 da FUNPAR, com a mesma recomendação do 
item 4. 

- Para a aquisição de produtos importados, preencher o formulário 6 da 
FUNPAR, com a mesma recomendação do item 4. 

- Para contratação de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, preencher o 
formulário 7 da FUNPAR, com a mesma recomendação do item 4. 

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.  
  
 

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