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REGIMENTO DO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA (DEPSI)1
 

Estabelece os objetivos, a organização e estrutura 
e as normas de funcionamento do Departamento de 
Psicologia da UFPR. 

 
 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

Considera-se que: 
 

I - Departamentos são unidades de produção, desenvolvimento e divulgação de 

conhecimento, dotadas de lotação que possuem Função Gratificada (FG) vinculada ao seu 

responsável. Possuem regimento próprio, sujeito à homologação pelo Conselho Setorial [3] 

 

II - Unidades Administrativas Departamentais (UA-Dep) são unidades dotadas de lotação e 

que possuem CD ou FG vinculada aos seus responsáveis. São subordinadas aos 

Departamentos e constituídas por unidades administrativas de maior responsabilidade [3] 

 

III - Órgãos Auxiliares de Ensino, Pesquisa e Extensão Departamentais (OA-Dep) são órgãos 

não dotados de lotação, de CD, de FG e de FCC vinculadas ao seu responsável. São 

subordinados aos Departamentos e podem ser criados por meio de Comissão de Gestão 

Administrativa Departamental (CGA-Dep). Os encarregados por estes órgãos não poderão 

receber FG ou CD em razão das responsabilidades atribuídas a eles. Servidores podem 

auxiliar suas atividades, estando lotados no Departamento. Estas unidades possuem 

regimento próprio, sujeito à homologação pela Plenária Departamental e pelo Conselho 

Setorial [3] 

 

IV - Órgãos de Apoio Departamentais (OAp-Dep) são órgãos não dotados de lotação, de CD, 

de FG e de FCC. São subordinados aos Departamentos e podem ser criados por meio de 

Comissão de Gestão Administrativa Departamental (CGA-Dep). Servidores podem auxiliar 

suas atividades, estando lotados no Departamento ao qual estão vinculados. Não possuem 

regimento próprio e atendem a demandas internas do departamento em questão, ligadas à 

distribuição de atividades [3] 

 

V - Comissão de Gestão Administrativa Departamental (CGA-Dep) é uma instância 

departamental responsável por sugerir a criação, a união e a extinção de Unidades 

Administrativas Departamentais (UA-Dep), Órgãos Auxiliares de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Departamentais (OA-Dep) e Órgãos de Apoio Departamentais (UA-Dep), em suporte às suas 

atividades internas ou em suporte aos Departamentos, às Coordenações de Curso, aos 

Programas de Pós-graduação Acadêmicos ou Profissionais aos Órgãos Auxiliares de Ensino, 

Pesquisa e Extensão Departamentais (OA-Dep) [3] 

 

 

                                                 
1 Regimento elaborado por grupo de trabalho composto por Larissa Viapiana, Vanessa Fiuza e Camilla Bueno, alunas do curso de 

graduação em Psicologia da UFPR, coordenado pelo prof. Dr. Gabriel Gomes de Luca, suplente de chefe do DEPSI, e 

supervisionado pela profa. Dra. Elaine Cristina Ragnini Schmitt Chefia do Departamento de Psicologia. Aprovado na XXXa. plenária 
do Departamento de Psicologia, realizada no dia 17 de outubro de 2019. 
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CAPÍTULO I 
 

DEFINIÇÃO E OBJETIVOS DO DEPSI 
 

Art. 1 O Departamento de Psicologia (DEPSI) é um órgão de programação e execução de 

atividades, uma subunidade da estrutura universitária, para efeito de organização administrativa, 

didática, científica e distribuição de pessoal, compreendendo disciplinas afins ao conhecimento 

psicológico, congregando os respectivos docentes com o objetivo comum do ensino, pesquisa e 

extensão [5] 

Art. 2 São objetivos do DEPSI: 
 

I – Produzir e tornar acessível o conhecimento sobre fenômenos e processos psicológicos e 

sobre a atuação profissional do psicólogo, em âmbito nacional e internacional, a serviço da 

sociedade [Adaptado de 5]; 

II – Gerenciar e desenvolver um corpo docente qualificado, recursos financeiros e 

infraestrutura adequados para garantir a formação em graduação e pós-graduação em 

Psicologia de qualidade [Adaptado de 5]; 

III – Refletir, criticar, caracterizar e examinar processos, demandas e necessidades sociais 

que envolvam ou sejam constituídas por processos e fenômenos psicológicos e sobre a 

atuação profissional do psicólogo [7]; 

IV – Disseminar à sociedade o conhecimento sobre fenômenos e processos psicológicos e 

sobre a atuação profissional do psicólogo, em âmbito nacional e internacional, a serviço da 

sociedade [7]; 

V – Aperfeiçoar, complementar, especializar e atualizar a formação de psicólogos e 

profissionais de outras áreas do conhecimento e campos de atuação profissional [7]; 

VI – Prestar serviços à comunidade em relação a necessidades sociais relativas a fenômenos 

e processos psicológicos, que integrem formação de pessoas e produção e disseminação de 

conhecimento [7]. 

 

Art. 3 Compete ao DEPSI: [2] 

 

I – Executar o trinômio ensino, pesquisa e extensão da Universidade Pública e Gratuita de 

Qualidade no âmbito da Psicologia [5]; 

II – Promover o desenvolvimento da pesquisa e sua articulação com o ensino [2]; 
 

III – Sugerir ao conselho setorial ou aos colegiados de curso medidas destinadas ao 

aperfeiçoamento do ensino [2]; 

IV – Elaborar os planos de ensino, atendidas as diretrizes fixadas pelos colegiados de curso, 

e propor a inclusão, modificação ou exclusão de disciplinas [2]; 

V – Ofertar disciplinas para o curso de graduação em Psicologia e para outros cursos de 

graduação [5]; 

VI – Cumprir as determinações dos órgãos da administração e cooperar com os serviços de 

ensino e pesquisa [2]; 
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VII – Elaborar normas de trabalho, distribuindo entre seus membros os encargos de ensino, 

pesquisa e extensão [2]; 

VIII – Aprovar os programas das disciplinas e designar professores [2]; 
 

XIX – Fiscalizar a execução dos programas e a realização dos trabalhos escolares, incluídos 

os estágios, promovendo a recuperação de créditos, quando necessário [2]; 

X – Instituir programação supletiva para recuperação de alunos, bem como tratamento 

excepcional nos casos previstos em lei [2]; 

XI – Decidir pedido de revisão de prova, na forma do regimento setorial [2]; 
 

XII – Elaborar lista de nomes para comissões julgadoras de concurso, apreciar os respectivos 

pareceres e propor admissão de professores [2]; 

XIII – Propor a admissão, relocação ou afastamento dos professores e demais servidores, 

bem como o regime de trabalho a ser observado [2]; 

XIV – Aprovar a escala anual de férias de docentes e servidores [2]; 

XV – Eleger representantes nos colegiados de curso [2]; 

XVI – Organizar, após consulta aos servidores técnico-administrativos [7], suas UA-Dep, seus 

OA-Dep e seus OAp-Dep em conformidade com as seguintes configurações [3]: 

§1º cada uma das atividades a seguir deverá ser desempenhada por pelo menos um 

servidor técnico-administrativo: de Departamento; de Coordenação de Curso de 

Graduação; de Programa de Pós-graduação Acadêmica; e de Programa de Pós-

graduação Profissional – quando houver, em cada um dos casos citados [3]; 

§2º os servidores técnico-administrativos não poderão auxiliar duas ou mais unidades ou 

órgãos distintos, a não ser que haja a união formal das unidades ou dos órgãos em 

questão ou a anuência de todos os servidores envolvidos [3]. 

XVII – Elaborar proposta orçamentária [2]; 
 

XVIII – Administrar o uso e a conservação do seu espaço físico, mobiliário, equipamentos e 

material de consumo [3]; 

XIX – Instaurar procedimento e propor aplicação de pena disciplinar [2]; 

XX – Propor a destituição do chefe e suplente do departamento [2]; 

XXI – Exercer outras atribuições previstas em lei, regulamento ou regimento [2]; 
 

Parágrafo único. São privativas da Plenária Departamental do DEPSI as atribuições dos 

incisos II, XI, XIV, XVII, XVIII [2]; 

XXII – Garantir condições de trabalho para o funcionamento e a manutenção de Núcleos de 

Pesquisa, Laboratórios e Observatórios, Revista Interação em Psicologia, e outras instâncias- 

fim [7]. 
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CAPÍTULO II 
 

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO DEPSI 

 

Art. 4 São órgãos de administração do DEPSI: [3] 

 
I – Plenária Departamental [Adaptado de 3]; 

 
II – Chefia do Departamento e Suplente de chefe do Departamento [Adaptado de 3]; 

III – Comissão de Gestão Administrativa Departamental (CGA-Dep) [3]; 

IV – Órgãos Auxiliares de Ensino, Pesquisa e Extensão Departamentais (OA-Dep) [3]; 
 

§1º Núcleos de Pesquisa (Núcleo de Psicologia, Educação e Trabalho/NUPET, Núcleo de 

Análise do Comportamento/AC e Núcleo de Psicologia e Saúde) [5]; 

§2º Laboratórios (Laboratório de NeuroPsicologia/LABNEURO; Laboratório de 

Psicanálise, Laboratório de Psicopatologia Fundamental, Laboratório de Psicologia 

Histórico-Cultura/LAPSIHC e Laboratório de Fenomenologia/LABFENO) [5]; 

§3º Revista Interação em Psicologia [5]; 
 

§4º Delfos - Empresa Júnior [5]; 
 

§5º Programa de Ensino Tutorial (PET-Psicologia) [5]. 

 
V – Órgãos de Apoio Departamentais (OAp-Dep) [3]: 

 
§1º Órgão de Atendimento ao Público do DEPSI [6]; 

 
§2º Órgão de Atendimento ao Público do Curso de Graduação em Psicologia [6]; 

 
§3º Órgão de Atendimento ao Público do Programa de Pós-graduação em Psicologia; 

 
§4º Unidades relacionadas. (Laboratório de Informática da graduação, Laboratório de 

Psicologia Experimental) [5]. 
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CAPÍTULO III 
 

DAS INSTÂNCIAS DEPARTAMENTAIS 

 

SEÇÃO I 
 

DA PLENÁRIA DEPARTAMENTAL 

 
 
Art. 5 A Plenária Departamental é a instância máxima ou órgão superior deliberativo e consultivo 

do DEPSI [3]. 

Art. 6 São objetivos da Plenária Departamental: 
 

I – Zelar pela psicologia como ciência e profissão; 
 

II – Apreciar e deliberar sobre diretrizes e critérios de avaliação de ensino, extensão e 

pesquisa; 

 

Art. 7 A Plenária Departamental é integrada: [3] 

 

I – Pelo Chefe do Departamento, como Presidente [3]; 

II – Pelo Suplente de Chefe [3]; 

III – Pelo corpo docente [3]; 
 

IV – Por representante técnico-administrativo, escolhido entre seus pares [3]; 
 

V – Por representantes do corpo discente de graduação ou pós-graduação, indicados pelo 

Centro Acadêmico de Psicologia, na proporção de 1/5 (um quinto) do total de membros, 

regularmente matriculado em disciplinas nele ministradas, escolhidos na forma da legislação 

específica, com mandato anual, permitida uma recondução, observado o disposto no art. 63 

do Estatuto da UFPR. [3] [1]. 

Art. 8 Além de outras atribuições legais, compete à Plenária Departamental: [3] 

 

I – Promover o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão e aprovar os projetos 

elaborados pelos docentes [3] 

§1º - Apreciar e deliberar sobre diretrizes para a produção de conhecimentos psicológicos 

para o departamento e as instâncias departamentais que fazem pesquisa; 

§2º - Apreciar e deliberar sobre critérios de avaliação para a produção de conhecimentos 

psicológicos para o departamento e as instâncias departamentais que fazem pesquisa; 

§3º - Apreciar e deliberar sobre diretrizes para o ensino (disseminação de conhecimentos 

psicológicos e formação de psicólogos); 

§4º - Apreciar e deliberar sobre critérios de avaliação para o ensino (disseminação de 

conhecimentos psicológicos e formação de psicólogos); 
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§5º - Apreciar e deliberar sobre diretrizes para a extensão universitária no DEPSI 

(disseminação de conhecimentos e prestação de serviços psicológicos para a 

comunidade externa ao Departamento e ou à UFPR); 

§6º - Apreciar e deliberar sobre critérios de avaliação para a extensão universitária no 

DEPSI (disseminação de conhecimentos e prestação de serviços psicológicos para a 

comunidade externa ao Departamento e ou à UFPR); 

II – Sugerir ao Conselho Setorial de Ciências Humanas ou aos colegiados de curso medidas 

destinadas ao aperfeiçoamento do ensino [Adaptado de 2]; 

III – Aprovar planos de cursos de especialização, aperfeiçoamento, capacitação e extensão, 

vinculados ao Departamento [3]; 

IV – Apreciar os planos de ensino, atendidas as diretrizes fixadas pelos Colegiados de Curso 

e propor a inclusão, modificação ou exclusão de disciplinas [Adaptado de 3]; 

V – Aprovar os programas, designar professores e propor quantidade de vagas discentes nas 

disciplinas ofertadas pelo Departamento [3]; 

VI – Elaborar normas de trabalho, distribuindo entre os membros do Departamento os 

encargos de ensino, pesquisa e extensão [3]; 

VII – Aprovar normas de trabalho, distribuindo entre os membros do Departamento os 

encargos de ensino, pesquisa e extensão [3] 

§1º Apreciar e deliberar sobre diretrizes e critérios de distribuição de encargos de ensino, 

pesquisa e extensão para os docentes do DEPSI. 

VIII – Apreciar e deliberar sobre planos de melhoria das condições de trabalho dos docentes e 

servidores técnico-administrativos do e no DEPSI. 

XIX – Aprovar o programa dos concursos para provimento dos cargos da carreira de 

magistério, e das provas de seleção para a contratação de professor substituto [3]; 

X – Elaborar lista de nomes para comissões julgadoras de concursos públicos e de processos 

seletivos de pessoal docente [3] [2]; 

XI – Apreciar resultados de concursos públicos e processos seletivos [3] [2]; 
 

XII – Propor a nomeação de professores e contrato de professores substitutos [3] [2]; 
 

XIII – Propor a admissão, relocação ou afastamento dos professores e demais servidores, 

bem como o regime de trabalho a ser observado, e opinar sobre os pedidos e propostas de 

remoção e transferência [3] [2]; 

§1º - Apreciar, deliberar e aprovar proposição de designação de novos servidores 

técnico-administrativos adicionais no DEPSI, no Curso de Graduação em Psicologia, no 

PPGPSI e em suas respectivas instâncias. 

XIV – Decidir sobre revisão de prova, na forma estabelecida pela legislação vigente na UFPR 
 

XV – Opinar sobre processos de adaptação curricular (equivalência de disciplinas e 

aproveitamento de conhecimento), quando solicitado [3]; 



7 
 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

  
 

XVI – Indicar representantes nos Colegiados de Cursos de Graduação e Programas de Pós-

Graduação, comitês e comissões [3] [2]; 

XVII – Elaborar a proposta orçamentária do Departamento [3]; 
 

XVIII – Supervisionar a aplicação dos recursos que forem atribuídos ao Departamento em 

orçamento ou que lhe tenham sido destinados a qualquer título [3]; 

§1º - Apreciar e aprovar o relatório financeiro periódico (anual) do DEPSI. 
 

§2º - Apreciar e deliberar sobre / aprovar diretrizes e critérios de usufruto / uso do 

patrimônio e uso de material permanente e de consumo no âmbito do DEPSI. 

§3º - Apreciar / aprovar o inventário periódico (anual) do DEPSI. 
 

XIX – Homologar as eleições do Chefe e Suplente de Chefe do DEPSI [3] 

 

XX – Recorrer ao Conselho Setorial sobre as decisões do Chefe do Departamento [3]; 
 

XXI – Propor a destituição do Chefe e Suplente de Chefe do DEPSI, após conclusão de 

processo administrativo, mediante voto secreto de 2/3 (dois terços) dos membros do DEPSI  
 

XXII – Propor a instauração de procedimentos disciplinares [3] [2]; 
 

XXIII – Elaborar e aprovar o Regimento do Departamento e decorrentes atualizações, quando 

considerar necessário e submetê-lo à Plenária Departamental [3]; 

XXIV – Aprovar o Regimento dos Órgãos Auxiliares de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Departamentais (OA-Dep), quando houver [3]; 

XXV – Apreciar criação de Comissão de Gestão Administrativa Departamental (CGA-Dep) 

para tratar de aspectos não previstos a serem tratados em outras comissões permanentes ou 

provisórias, sugeridos pela Chefia Departamental. 

XXVI – Aprovar deliberações das Comissões de Gestão Administrativa Setorial e 

Departamental [3]; 

Parágrafo único. São privativas da Plenária Departamental as atribuições dos incisos II, 

X, XI, XII, XIII, XVI, XXI e XXII deste artigo [Adaptado de 2]; 

XXVII – Criar, definir e dissolver comissões departamentais, estabelecendo objetivos, prazos 

e atividades [7]; 

XXVIII – Deliberar acerca de critérios e procedimentos sugeridos pelas comissões e pela 

Chefia do DEPSI [7]; 

XXIX – Apreciar ou propor critérios e procedimentos para criação e manutenção de Núcleos 

de Pesquisa, Laboratórios e Observatórios e outras instâncias-fim do DEPSI [7]; 

XXX – Apreciar e deliberar sobre propostas de criação, sobre a manutenção e sobre a 

destituição de Núcleos de Pesquisa, Laboratórios e Observatórios e outras instâncias-fim do 

DEPSI [7]; 

XXX – Apreciar e deliberar sobre Regimentos de Núcleos de Pesquisa, Laboratórios e 

Observatórios e outras instâncias-fim do DEPSI [7]. 
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SEÇÃO II 
 

DA CHEFIA DO DEPARTAMENTO 
 

Art. 9 A Chefia e a Suplência caberão a ocupantes dos cargos da carreira de magistério em 

exercício, eleitos em eleições diretas e secretas, por servidores docentes e técnicos 

administrativos e por discente nos termos de resolução própria do Conselho Universitário, para um 

período de 02 (dois) anos podendo ser reconduzidos uma vez [6]. 

§1º A Chefia, nos seus impedimentos, será substituída pela Suplência, e, na ausência de 

ambos, por aquele, dentre os docentes do Departamento, mais antigo no magistério da 

Universidade [6]; 

§2º A Chefia e a Suplência perderão seus mandatos mediante voto secreto de 2/3 (dois 

terços) dos membros que compõem o Departamento, por infrações apuradas em 

processos administrativos [6]. 

Art. 10 São objetivos da Chefia do DEPSI: 
 

I – Fomentar e garantir condições para a disseminação do conhecimento psicológico na 

formação do psicólogo (ensino) e para a comunidade (extensão) [7]; 

II – Fomentar e garantir condições para a produção e disseminação do conhecimento 

psicológico (pesquisa) e a capacitação de pessoas a produzir esse conhecimento (formação 

de pesquisadores) [7]; 

III – Fomentar e garantir condições para a integração e a colaboração entre ensino, extensão 

e pesquisa [7]; 

IV – Dispor condições para o funcionamento e a manutenção de Núcleos de Pesquisa, 

Laboratórios e Observatórios, Revista Interação em Psicologia, e outras instâncias-fim do 

DEPSI [7]. 

Art. 11 Além de outras atribuições legais, compete ao Chefe do Departamento: [3] 

 

I – Zelar pela eficiência do ensino, da pesquisa e da extensão [3] 

 

§1º - Propor a realização de evento (reunião) periódico de divulgação e integração das 

instâncias departamentais responsáveis por produzir conhecimentos psicológicos e 

disseminá-los. 

§2º - Propor ou solicitar, à Plenária Departamental, a constituição de comissões 

(permanentes ou provisórias / temporárias) para promover, aperfeiçoar ou atender a 

demandas específicas do ensino no âmbito do DEPSI. 

§3º - Propor ou solicitar a elaboração (à comissão temporária a ser criada para este fim) 

de diretrizes para a produção de conhecimentos psicológicos para o departamento e as 

instâncias departamentais que fazem pesquisa. 

§4º - Propor ou solicitar a elaboração (à comissão temporária a ser criada para este fim) 

de critérios de avaliação da produção de conhecimentos psicológicos para o 

departamento e as instâncias departamentais que fazem pesquisa. 

§5º - Propor ou solicitar a elaboração (à comissão temporária a ser criada para este fim) 

de diretrizes para o ensino (disseminação de conhecimentos psicológicos e formação de  
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psicólogos). 

§6º - Propor ou solicitar a elaboração (à comissão temporária a ser criada para este fim) 

de critérios de avaliação para o ensino (disseminação de conhecimentos psicológicos e 

formação de psicólogos). 

§7º - Propor ou solicitar, à Plenária Departamental, a constituição de comissões 

(permanentes ou provisórias / temporárias) para promover, aperfeiçoar ou atender a 

demandas específicas da extensão universitária no âmbito do DEPSI. 

§8º - Propor ou solicitar a elaboração (à comissão temporária a ser criada para este fim) 

de diretrizes para a extensão universitária no DEPSI (disseminação de conhecimentos e 

prestação de serviços) psicológicos para a comunidade externa ao Departamento e ou à 

UFPR. 

§9º - Propor ou solicitar a elaboração (à comissão temporária a ser criada para este fim) 

de critérios de avaliação para a extensão universitária no DEPSI (disseminação de 

conhecimentos e prestação de serviços) psicológicos para a comunidade externa ao 

Departamento e ou à UFPR. 

II – Cumprir e fazer cumprir as deliberações dos órgãos da administração e cooperar com os 

serviços de ensino, pesquisa e extensão [3] 

III – Supervisionar a execução dos projetos e programas departamentais de ensino, pesquisa 

e extensão [3] 

§1º - Solicitar relatório periódico às instâncias departamentais responsáveis pela 

produção de conhecimentos sobre principais atividades realizadas e objetivos 

alcançados. 

§2º - Solicitar relatório periódico às instâncias departamentais responsáveis pela 

extensão universitária (disseminação de conhecimentos e prestação de serviços) sobre 

principais atividades realizadas e objetivos alcançados. 

IV – Supervisionar a distribuição dos encargos de ensino, pesquisa e extensão entre os 

membros do Departamento [3] 

§1º - Propor ou solicitar a elaboração de diretrizes e critérios para a distribuição dos 

encargos de ensino, extensão e pesquisa dos docentes do DEPSI. 

V – Coordenar, dirigir e executar as atividades administrativas de ensino, pesquisa e extensão 

propostas pela Comissão de Gestão Administrativa do Departamental (CGA-Dep) [3]; 

§1º - Sugerir à Plenária Departamental a criação de Comissões de Gestão 

Administrativas Departamentais (CGAs-Dep) para tratar de aspectos não previstos a 

serem tratados em outras comissões permanentes ou provisórias; 

§2º - Propor à Plenária Departamental aspectos para o funcionamento de Comissões de 

Gestão Administrativas, tais como objetivos, atividades, quantidade e tipos de 

participantes, prazos etc. 

VI – Supervisionar os planos dos cursos de especialização, aperfeiçoamento, capacitação e 

extensão [3]. 
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VII – Decidir sobre aceitação de matrículas em disciplinas isoladas e sobre dispensa de seus 

pré-requisitos, à vista da formação do requerente, consideradas as condições previstas no 

Regimento Geral – UFPR [3]. 

VIII – Encaminhar processos de adaptação curricular (equivalência de disciplinas e 

aproveitamento de conhecimento) [3]. 

IX – Nos procedimentos de matrícula, é da responsabilidade do chefe de departamento: [4]; 
 

§1º - compatibilizar as solicitações de oferta de disciplinas dos coordenadores de cursos, 

de modo a atender ao que dispõe o artigo 49 da Resolução (CEPE 37/97) [4]; 

§2º - registrar, no sistema de controle acadêmico, a(s) oferta(s) de turma(s) [4]; 
 

§3º - analisar pedidos de matrícula de alunos temporários e emitir o formulário padrão de 

autorização de matrícula, se for o caso [4]; 

§4º - analisar pedidos de matrícula em disciplinas eletivas e emitir o formulário padrão de 

autorização de matrícula, se for o caso [4]; 

§5º - solicitar à coordenação de curso o cancelamento de oferta de turma de disciplina 

não obrigatória, quando a respectiva matrícula não alcançar o número de dez  (10) 

alunos, removendo, em caso de aprovação pela coordenação de curso, a abertura da 

turma do sistema de controle acadêmico [4]. 

§6º - de comum acordo com os coordenadores de cursos, promover medidas para sanar 

os problemas e acúmulo sistemático de reprovações em disciplinas [4]. 

X – Representar o Departamento perante os órgãos da Universidade [3]. 

XI – Participar, como membro, do Conselho Setorial; 

XII – Convocar e presidir as reuniões da Plenária Departamental, com direito ao voto, 

inclusive ao voto de qualidade [3]. 

XIII – Apresentar à Diretora ou ao Diretor relatório das atividades do Departamento, quando 

solicitado [3]. 

XIV – Designar comissões e relatores para matérias a serem apreciadas pela Plenária 

Departamental [3]. 

XV – Propor à Diretora ou ao Diretor do SCH a instauração de procedimentos disciplinares [3]. 

XVI – Controlar a frequência dos docentes e dos servidores técnico-administrativos [3]. 

XVII – Aprovar a escala anual de férias de docentes e dos servidores técnico-administrativos 

[3]. 
 

XVIII – Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária, bem como dos planos de 

trabalho do Departamento [3] 

§1º - Propor ou solicitar a constituição de Comissão de Gestão Administrativa 

Departamental (CGA-Dep) para a elaboração de proposta orçamentária do DEPSI; 
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§2º - Solicitar, a todos os membros do departamento, a informação de necessidades e 

demandas de recursos (materiais, patrimoniais, financeiros, de pessoal etc.) a fim de 

subsidiar a elaboração do orçamento (anual) do DEPSI. 

XIX – Administrar as finanças do Departamento [3]. 
 

§1º - Supervisionar a elaboração do relatório financeiro periódico (anual) do DEPSI. 

XX – Requisitar material permanente e de consumo [3]. 

§1º - Solicitar, a todos os membros do DEPSI, a informação de necessidades e 

demandas de recursos (de material de consumo e material permanente). 

XXI – Administrar e superintender as atividades do Departamento [3]. 
 

XXII – Oferecer apoio administrativo aos Cursos de Graduação, aos Programas de Pós-

graduação Acadêmicos e Profissionais, às Unidades Administrativas e aos Órgãos Auxiliares 

de Ensino Pesquisa e Extensão vinculados ao Departamento [3]; 

§1º - Solicitar à Coordenação do Curso de Graduação em Psicologia o gerenciamento do 

trabalho de servidor (es) técnico-administrativo (s) lotados no DEPSI, mas designados 

para o Curso de Psicologia; 

§2º - Solicitar à Coordenação do Curso de Graduação em Psicologia o fornecimento de 

informações referentes ao Curso necessárias ao desenvolvimento das atividades que o 

DEPSI realiza em relação ao Curso; 

§3º - Solicitar à Coordenação do PPGPSI o gerenciamento do trabalho de servidor (es) 

técnico-administrativo (s) lotados no DEPSI, mas designados para o PPGPSI; 

§4º Solicitar à Coordenação do PPGPSI o fornecimento de informações referentes ao 

Programa necessárias ao desenvolvimento das atividades que o DEPSI realiza em 

relação ao Programa. 

XXIII – Exercer outras atribuições previstas em Lei, Regulamento ou Regimento [3] 

 

§1º - Solicitar à Comissão de Afastamento a elaboração, revisão e atualização de critérios 

para afastamento de docentes; 

§2º - Solicitar à Plenária Departamental a apreciação e deliberação dos critérios para 

afastamento de docentes; 

§3º - Solicitar à Comissão de Espaço Físico a elaboração, revisão e atualização de 

critérios para distribuição e designação e utilização dos espaços físicos do departamento; 

§4º - Solicitar à Plenária Departamental a apreciação e deliberação de critérios para 

distribuição, designação e utilização dos espaços físicos do departamento; 

§5º - Solicitar à CGA a elaboração de diretrizes, critérios e normas de trabalho para os 

docentes do DEPSI; 

§6º - Propor ou solicitar constituição de comissão para a melhoria das condições de 

trabalho dos docentes do DEPSI; 

 



12 
 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 
 

§7º - Propor ou solicitar a constituição de comissão para estudo ou levantamento de 

demandas e necessidades patrimoniais e materiais do e no DEPSI; 

§8º - Propor ou solicitar a elaboração de diretrizes e critérios para o usufruto / uso do 

patrimônio e uso de material permanente e de consumo no âmbito do DEPSI; 

§9º - Supervisionar a execução do inventário periódico (anual) do patrimônio do DEPSI; 
 

§10º - Solicitar à Comissão de Gestão Administrativa Departamental (CGA-Dep), ou a 

outra comissão temporária/provisória criada para este fim, a elaboração de análise das 

necessidades e demandas de servidores técnico-administrativos no DEPSI, no Curso de 

Graduação em Psicologia, no PPGPSI e em suas respectivas instâncias, e de parecer, a 

fim de subsidiar a designação de novos servidores técnico-administrativos adicionais; 

§11º - Propor, após consulta aos servidores técnico-adminsitrativos [7], designação de 

novos servidores técnico-administrativos adicionais no DEPSI, no Curso de Graduação 

em Psicologia, no PPGPSI e em suas respectivas instâncias. 

XXIV – Propor (ou solicitar à comissão específica a proposição de) critérios e procedimentos 

para criação e manutenção de Núcleos de Pesquisa, Laboratórios e Observatórios e outras 

instâncias-fim do DEPSI [7]; 

Art. 12 É de responsabilidade da Chefia do departamento em relação ao Órgão de Atendimento 

ao Público do Departamento (OAp-Dep), além de outras atribuições legais: [6] 

I - Quanto a atividades de extensão: [6] 

 

§ 1º - Gerir atividades de extensão [6]. 
 

II- Quanto a disciplinas: [6] 

 

§ 1º - Gerenciar o plano de ensino das disciplinas [6]; 
 

§ 2º - Receber proposta das Coordenações [6]; 
 

§ 3º - Atribuir docentes [6]; 
 

§ 4º - Analisar a abertura de turmas [6]; 
 

III- Quanto a questões gerais referentes aos discentes: [6] 

 

§ 1º - Conceder autorização de vaga para disciplinas eletivas e isoladas [6] 

 

§ 2º - Indicar, quando necessário, banca para revisão de prova [6] 

 

IV- Quanto a processos de seleção de bolsistas: [6] 

 

§ 1º - Verificar a necessidade de bolsistas no Departamento [6]; 
 

§ 2º - Estabelecer as normas de preenchimento das vagas [6]. 
 

V- Quanto a concursos públicos: [6] 

 

§ 1º - Verificar necessidade de docente e disponibilidade de vaga [6]. 
 

§ 2º - Definir e aprovar programa e banca e demais dados relativos ao concurso [6]. 
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§ 3º - Aplicar provas de títulos, escrita e didática, prática se for o caso [6] 

 

VI- Quanto a processos seletivos para contratação de professores substitutos: [6] 

 

§ 1º - Verificar a necessidade de professor [6] 

 

§ 2º - Verificar a disponibilidade de vaga [6] 

 

§ 3º - Definir e aprovar o programa [6] 

 

§ 4º - Indicar a banca [6] 

 

§ 5º - Definir a área [6] 

 

§ 6º - Definir o regime de trabalho [6] 

 

§ 7º - Redigir os documentos pertinentes [6] 

 

§ 8º - Redigir editais e portarias [6] 

 

§ 9º - Aplicar as provas pertinentes ao processo seletivo [6] 

 

§ 10º - Homologar o resultado [6] 

 

VII- Quanto a férias dos servidores: [6] 

 

§ 1º - Gerir e analisar as solicitações [6]. 
 

VIII- Quanto a pedidos de afastamento e de licenças: [6] 

 

§ 1º - Avaliar o pedido de afastamento e de licenças [6]. 
 

XIX- Quanto a frequência dos servidores: [6]; 
 

§ 1º - Verificar a frequência do pessoal [6]; 
 

§ 2º - Analisar as ausências e outras ocorrências [6]; 
 

§ 3º - Encaminhar documentos à Junta Médica [6]; 
 

§ 4º - Gerir os registros no Sistema Administrativo [6]. 
 

X- Quanto a reuniões plenárias: [6] 

 

§ 1º - Convocar os docentes e representantes (técnico-administrativos e discentes) [6]; 
 

§ 2º - Estabelecer calendário mensal das reuniões [6]; 
 

§ 3º - Elaborar a pauta [6] e solicitar pontos de pauta aos docentes, discentes e 

servidores técnico-administrativos [7]; 

§ 4º - Presidir e coordenar a Plenária Departamental [7]. 
 

XI- Quanto a processos eleitorais: [6] 

 

§ 1º - Verificar vigência do mandato [6] 

 

§ 2º - Designar comissão eleitoral [6] 
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§ 3º - Redigir documentos afins [6] 

 

§ 4º - Designar mesa receptora [6] 

 

§ 5º - Participar da mesa receptora [6] 

 

§ 6º - Homologar e divulgar o resultado [6] 

 
 

SEÇÃO III 
 

DA COMISSÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTAL 

 
 

Art. 13 A Comissão de Gestão Administrativa Departamental do Departamento de Psicologia 

(CGA-DEPSI) será constituída no DEPSI sempre que houver necessidade, a pedido da Chefia do 

DEPSI ou de metade dos servidores técnico-administrativos lotados no DEPSI e que auxiliam 

atividades dele ou de alguma das unidades ou órgãos envolvidos ou a serem criados [3]. 

Art. 14 A Comissão de Gestão Administrativa do DEPSI (CGA-DEPSI) será responsável por: [3] 

 

I – Sugerir a criação, a união e a extinção de Unidades Administrativas Departamentais (UA- 

Dep), Órgãos Auxiliares de Ensino, Pesquisa e Extensão Departamentais (OA-Dep) e Órgãos 

de Apoio Departamentais (OAp-Dep) no DEPSI, em suporte às suas atividades internas ou 

em suporte ao DEPSI, à Coordenação do Curso de Graduação em Psicologia, ao Programa 

de Pós-graduação em Psicologia e aos Órgãos Auxiliares de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Departamentais (OA-Dep) do DEPSI [3] 

II – Definir quais servidores técnico-administrativos lotados no DEPSI auxiliarão as atividades 

das OA-Dep ou OAp-Dep em questão [3], após consulta aos servidores técnico- 

administrativos e coordenadores de curso de graduação e de programas de pós-graduação 

envolvidos [7]. 

III – Elaborar análise das necessidades e demandas de servidores técnico-administrativos no 

DEPSI, no Curso de Graduação em Psicologia, no PPGPSI e em suas respectivas instâncias, 

e elaborar parecer, a fim de subsidiar a designação de novos servidores técnico- 

administrativos adicionais. 

IV – Indicar o responsável pelas OA-Dep e OAp-Dep [3], a ser apreciado em Plenária 

Departamental [7]; 

V – Descrever as atividades a serem exercidas pelas OA-Dep e OAp-Dep criados e 

redistribuir as atividades das unidades ou órgãos extintos, quando couber [3] 

Art. 15 A CGA-DEPSI será composta pelos servidores técnico-administrativos que auxiliam ou 

auxiliarão as atividades das unidades ou órgãos a serem criados, unidos ou extintos, pela Chefia 

do DEPSI e por um docente responsável por cada unidade ou órgão envolvido ou a ser criado [3]. 

Art. 16 Quanto à organização da CGA-DEPSI: [3] 

 

I – Os membros CGA-DEPSI definirão agenda, atribuições e outras normas para 

funcionamento dela por meio de maioria simples [3]; 
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II – As deliberações da CGA-DEPSI serão tomadas por maioria simples de votos dos 

membros presentes. Em caso de empate, a Chefia do DEPSI terá voto de qualidade [3]; 

III – As decisões da CGA-DEPSI deverão ser aprovadas, por meio de maioria simples, em 

Plenária Departamental [3]. 

 

SEÇÃO IV 
 

DO ÓRGÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO DEPSI 

 

Art. 17 O Órgão de Atendimento ao Público do DEPSI (OAp-DEPSI) é uma seção de expediente 

responsável pela execução dos serviços administrativos, subordinada à Chefia do DEPSI e 

entrosada com a Unidade Administrativa do Setor de Ciências Humanas (UA-SCH), com a 

Coordenação do Curso de Graduação em Psicologia e com a Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia [2] 

Art. 18 São objetivos do Órgão de Atendimento ao Público do DEPSI: 
 

I – Atender e auxiliar docentes, discentes e público externo em questões do âmbito do DEPSI; 

II –Prestar suporte às atividades do Chefe; 

III –Tornar informações referentes ao DEPSI acessíveis aos seus membros e ao 

público externo. 

Art. 19 O responsável pelo Órgão de Atendimento ao Público do DEPSI é a Chefia do DEPSI [6] 

 

Art. 20 O atendimento aos docentes, aos discentes e ao público externo é a atividade 

preponderante do Órgão de Atendimento ao Público do DEPSI. Perante outras tarefas, ela tem 

maior importância e deve ser realizada, em situações normais, prioritariamente [6] 

Art. 21 É de responsabilidade do Órgão de Atendimento ao Público do DEPSI, além de outras 

atribuições legais: [6] 

I – Atividades de extensão: [6] 

 

§ 1º - Tramitar e acompanhar processo [6] 

 

§ 2º - Fornecer formulários e legislação para o preparo da proposta [6] 

 

§ 3º - Emitir certificados e certidões [6] 

 

§ 4º - Dar apoio logístico para a realização [6] 

 

§ 5º - Elaborar e manter registro dos projetos, cursos, programas e outros tipos de 

atividades de extensão universitária, para fins de controle e informação [7] 

§ 6º - Divulgar as atividades e oportunidades de extensão universitárias para o público 

externo ao DEPSI ou à UFPR (público-alvo específico de cada atividade de extensão) e 

ao público interno (alunos de psicologia e ou de outros cursos da UFPR). 

§ 7º - Receber e arquivar relatórios de extensão dos docentes vinculados ao DEPSI [7] 
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II – Questões gerais referentes aos discentes: [6] 

 

§ 1º - Fornecer programas de disciplinas [6] 

 

§ 2º - Orientar sobre normas e legislação da instituição [6] 

 

§ 3º - Prestar informações acadêmicas [6] 

 

§ 4º - Receber e encaminhar requerimento de segunda chamada [6] 

 

§ 5º - Gerenciar pedidos de matrícula em disciplina isoladas [6] 

 

§ 6º - Receber e encaminhar solicitação de revisões de prova e segunda avaliação final 
[6] 

 

§ 7º - Verificar a disponibilidade de vaga para disciplina eletiva e isolada [6] 

 

III – Disciplinas: [6] 

 

§ 1º - Organizar o arquivo dos planos de ensino das disciplinas [6] 

 

§ 2º - Tramitar turmas para matrícula [6] 

 

§ 3º - Providenciar logística [6] 

 

§ 4º - Inativar as turmas sem matrículas no sistema [6] 

 

§ 5º - Vincular os professores às respectivas turmas em sistema eletrônico (SIGA) [7] 

 

IV – Notas e avaliações dos discentes: [6] 

 

§ 1º - Imprimir e distribuir boletins para os docentes [6] 

 

§ 2º - Divulgar boletim de notas [6] 

 

§ 3º - Receber boletins [6] 

 

§ 4º - Coletar assinatura da chefia [6] 

 

§ 5º Efetuar correções de notas já consolidadas em sistema eletrônico (SIGA) [7] 

 

V – Processos de seleção de bolsistas e monitores: [6] 

 

§ 1º - Abrir, tramitar, acompanhar e encerrar processo [6] 

 

§ 2º - Divulgar chamadas dos diversos programas, as normas de preenchimento das 

vagas e os resultados [6] 

§ 3º - Realizar as inscrições dos candidatos [6] 

 

VI – Concursos públicos: [6] 

 

§ 1º - Preparar, abrir, tramitar e encaminhar processo de solicitação de abertura de 

concurso [6] 

§ 2º - Providenciar logística [6] 

 

§ 3º - Divulgar homologação das inscrições [6] 
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§ 4º - Divulgar homologação o resultado [6] 

 

VII – Processos seletivos para contratação de professores substitutos: [6] 

 

§ 1º - Preparar, abrir, tramitar e encaminhar processo de solicitação de abertura de 

concurso [6] 

§ 2º - Disponibilizar editais e portarias [6] 

 

§ 3º - Providenciar o apoio logístico [6] 

 

§ 4º - Realizar as inscrições dos candidatos [6] 

 

§ 5º - Apreciar as inscrições [6] 

 

§ 6º - Divulgar o resultado [6] 

 

VIII – Férias dos servidores: [6] 

 

§ 1º - Receber a listagem [6] 

 

§ 2º - Coletar assinatura de ciência do responsável [6] 

 

§ 3º - Encaminhar solicitações de alterações dos períodos de férias [6] 

 

§ 4º - Manter registro do período de férias solicitado pelos servidores, para ciência e 

controle [7] 

XIX – Pedidos de afastamento e de licenças: [6] 

 

§ 1º - Receber as solicitações de afastamento [6] 

 

§ 2º - Verificar a documentação apresentada [6] 

 

§ 3º - Redigir documentos pertinentes [6] 

 

§ 4º - Preparar, abrir, tramitar e concluir processo administrativo [6] 

 

§ 5º - Encaminhar as solicitações de afastamento de docentes à Comissão Permanente 

de Afastamento. 

§ 6º - Dar ciência ao interessado [6] 

 

§ 7º - Elaborar e manter registro de afastamentos (passados, presentes e agenda de 

afastamentos futuros), para fins de controle e informação. 

X – Reuniões plenárias: [6] 

 

§ 1º - Providenciar material necessário [6] 

 

§ 2º - Providenciar a logística [6] 

 

§ 3º - Divulgar reuniões [6] 

 

§ 4º - Secretariar as reuniões [6] 

 

§ 5º - Elaborar e emitir ata e extratos de ata [6] 
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§ 6º - Encaminhar as deliberações pertinentes [6] 

 

§ 7º - Receber demandas de inclusão de pauta e encaminhá-las à Chefia do DEPSI [7] 

 

XI – Processos eleitorais: [6] 

 

§ 1º - Preparar, abrir, tramitar e encerrar processo administrativo [6] 

 

§ 2º - Divulgar documentos afins [6] 

 

§ 3º - Receber inscrições [6] 

 

§ 4º - Providenciar logística [6] 

 

XII – Público externo: [6] 

 

§ 1º - Prestar informações sobre a Universidade [6] 

 

§ 2º - Fornecer documentos referentes à vida acadêmica de ex-alunos [6] 

 

§ 3º - Prestar informações sobre análises técnicas e assessorias à comunidade [6] 

 

§ 4º - Prestar suporte a processos de revalidação de diploma no exterior [7] 

 

XIII – Dentre outras: [Adaptado de 6] 

 

§ 1º - Controlar estoque de materiais [6] 

 

§ 2º - Descartar materiais [6] 

 

§ 3º - Disponibilizar dados e relatórios [6] 

 

§ 4º - Solicitar manutenção de equipamentos e laboratórios [6] 

 

§ 5º - Controlar processos administrativos [7] 

 

§ 6º - Dar suporte às atividades administrativas dos docentes [7] 

 

§ 7º - Controlar o uso dos espaços físicos (salas de aula e laboratório de informática) [7] 

 

§ 8º - Manter registro da carga horária dos professores para controle dos limites mínimo e 

máximo permitidos, a fim de dar suporte à distribuição das atividades de ensino, extensão 

e pesquisa [7] 

§ 9º - Fazer inventário e gerenciar o patrimônio vinculado ao DEPSI [7] 

 

§ 10º - Manter e fornecer dados relacionados às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, para subsidiar a elaboração de relatórios de prestação de contas [7] 

§ 11º - Fazer consulta de demandas de material de consumo e permanente [7] 

 

§ 12º - Elaborar e manter registro de instâncias que fazem pesquisa (produzem e 

disseminam conhecimentos psicológicos) no DEPSI (como núcleos de pesquisa e 

laboratórios, por exemplo), para fins de controle e informação [7] 

§ 13º - Elaborar e manter registro das atividades de pesquisa (produção e disseminação 

de conhecimentos psicológicos) no DEPSI, para fins de controle e informação. 
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§ 14º - Receber dos docentes solicitações de espaço físico. 

 

§ 15º - Encaminhar as solicitações de espaço físico à Comissão de Espaço Físico. 
 

§ 16º - Elaborar e manter registro de distribuição / designação e utilização dos espaços 

físicos do departamento, para fins de controle e informação. 

§ 17º - Manter registro de atividades, carga horária e quadro de horários dos docentes do 

DEPSI. 

§ 18º - Controlar a carga horária dos docentes do DEPSI, considerando os limites mínimo 

e máximo legalmente permitidos. 

§ 19º - Elaborar / dar suporte à elaboração do orçamento periódico (anual) do DEPSI. 
 

§ 20º - Gerenciar as finanças do DEPSI. 
 

§ 21º - Elaborar / dar suporte à elaboração do relatório financeiro periódico (anual) do 

DEPSI. 

§ 22º - Executar o inventário periódico (anual) de patrimônios do DEPSI. 
 

§ 23º - Dar suporte aos docentes do DEPSI na realização de inventário periódico (anual) 

de patrimônio e bens do DEPSI ou da UFPR sob responsabilidade deles. 

§ 24º - Gerenciar o uso dos espaços físicos de uso comum do DEPSI (como salas de 

aula, por exemplo). 

§ 25º - Gerenciar os recursos materiais permanentes e de consumo do e no DEPSI. 

 
 

SEÇÃO V 
 

DO ÓRGÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 
 

Art. 19 O responsável pelo Órgão de Atendimento ao Público do Curso de Graduação em 

Psicologia é a Coordenação do Curso de Graduação em Psicologia, podendo ser alterado por 

meio da Comissão de Gestão Administrativa Departamental [Adaptado de 6]. 

Art. 22 O atendimento aos discentes e ao público externo é a atividade preponderante do Órgão 

de Atendimento ao Público do Curso de Graduação em Psicologia. Perante outras tarefas, ela tem 

maior importância e deve ser realizada, em situações normais, prioritariamente [6]. 

Art. 21 É de responsabilidade do Órgão de Atendimento ao Público do Curso de Graduação em 

Psicologia, além de outras atribuições legais: [6] 

I – Quanto a questões curriculares: [6] 

 

§ 1º - Confeccionar informativo do curso [6] 

 

§ 2º - Digitar histórico escolar antigo antes da informatização [6] 
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§ 3º - Fornecer conteúdos programáticos aos acadêmicos [6] 

 

§ 4º - Observar o plano de adaptação em vigor, na hipótese de o aluno retornar ao curso 

e encontrar um novo currículo [6] 

§ 5º - Verificar a possibilidade da integralização curricular [6] 

 

II – Quanto a matrícula dos discentes: [6] 

 

§ 1º - Abrir e tramitar aberturas de turmas aos departamentos para alocação de docentes 

e liberação para matrícula [6] 

§ 2º - Executar ajustes de horários das disciplinas, conforme orientação da Chefia do 

Departamento [6] 

§ 3º - Divulgar a grade horária do curso [6] 

 

§ 4º - Divulgar data de matrícula e período de correção de matrícula [6] 

 

§ 5º - Realizar, ajustar e cancelar matrículas [6] 

 

§ 6º - Realizar confirmação de matrículas de calouros [6] 

 

§ 7º - Imprimir e entregar os comprovantes de matrícula [6] 

 

§ 8º - Orientar sobre disciplinas isoladas e eletivas [6] 

 

§ 9º - Divulgar o calendário escolar [6] 

 

§ 10º - Orientar sobre trancamento de curso [6] 

 

§ 11º - Orientar sobre solicitação de permanência em curso [6] 

 

III – Quanto a processos de solicitação de equivalência: [6] 

 

§ 1º - Receber, encaminhar, processar e concluir pedidos de equivalência [6] 

 

§ 2º - Informar aos alunos sobre as equivalências concedidas [6] 

 

IV – Quanto a processos de estágio: [6] 

 

§ 1º - Divulgar estágios voluntários e obrigatórios (curriculares e não curriculares) [6] 

 

§ 2º - Afixar em edital informações sobre ofertas de estágio [6] 

 

§ 3º - Processar decisão sobre atividades formativas [6] 

 

V – Quanto a processo de formatura: [6] 

 

§ 1º - Levantar dados sobre os formandos [6] 

 

§ 2º - Elaborar lista de prováveis formandos [6] 

 

§ 3º - Verificar se todos os alunos relacionados como prováveis formandos foram 

aprovados em todas as disciplinas [6] 

§ 4º - Redigir atas de colação de grau com e sem solenidade [6] 
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§ 5º - Coletar assinaturas dos graduados nas atas de colação de grau, bem como das 

autoridades presentes [6] 

§ 6º - Entregar o diploma, devidamente registrado [6] 

 

§ 7º - Elaborar processos de colação de grau com e sem solenidade [6] 

 

§ 8º - Enviar ofício às instituições que concedem prêmios ao primeiro colocado da turma 
 

VI – Quanto a atividades relacionadas a elaboração do processo de diploma: [6] 

 

§ 1º - Levantar dados sobre os alunos [6] 

 

§ 2º - Solicitar a impressão dos diplomas [6] 

 

§ 3º - Verificar a documentação dos formandos a fim de preparar o processo de emissão 

de diploma [6] 

§ 4º - Solicitar aos formandos os documentos faltantes referentes ao registro de diploma 
 
§ 5º - Convocar os formandos para assinarem o diploma [6] 

 

§ 6º - Registrar a retirada do diploma em livro próprio da coordenação [6] 

 

§ 7º - Solicitar apostilamento do diploma, quando necessário [MODELO DE REGIMENTO 
 

§ 8º - Retirar os diplomas na unidade de diplomas [6] 

 

§ 9º - Comunicar aos formados que os diplomas estão na Coordenação quando a 

colação ocorreu sem solenidade [6] 

§ 10º - Acompanhar processo de revalidação de diploma [6] 

 

§ 11º - Especificar número de registro no diploma [6] 

 

VII – Quanto a reuniões do Colegiado: [6] 

 

§ 1º - Divulgar e secretariar reuniões [6] 

 

§ 2º - Elaborar e emitir atas e extratos de ata [6] 

 

§ 3º - Encaminhar as deliberações pertinentes [6] 

 

VIII – Quanto a processos eleitorais: [6] 

 

§ 1º - Preparar, abrir e tramitar o processo [6] 

 

§ 2º - Redigir e divulgar documentos afins [6] 

 

§ 3º - Receber inscrições [6] 

 

§ 4º - Providenciar logística [6] 

 

§ 6º - Divulgar o resultado [6] 

 

§ 7º - Encaminhar resultado e pedido de nomeação [6] 
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XIX – Quanto a atividades administrativas gerais: [6] 

 

 

§ 1º - Abrir, elaborar, acompanhar e arquivar documentos e processos administrativos [6] 

 

§ 2º - Aplicar novas rotinas de trabalho no âmbito da coordenação [6] 

 

§ 3º - Apoiar a semana de calouro, semana dos cursos, feira de profissões entre outros 

eventos [6] 

§ 4º - Assessorar as atividades de ensino e extensão [6] 

 

§ 5º - Divulgar cursos de extensão, estágios obrigatórios e voluntários [6] 

 

§ 6º - Levantar dados estatísticos ou outros referentes a alunos ingressos e egressos [6] 

 

§ 7º - Organizar documentos relacionados à vida acadêmica dos alunos [6] 

 

§ 8º - Requisitar material e manutenção de equipamentos de expediente [6] 

 

§ 9º - Orientar os alunos sobre os exames nacionais [6] 

 

§ 10º - Gerir correspondências [6] 

 
 

SEÇÃO VI 
 

DO ÓRGÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PSICOLOGIA 

 

Art. 22 O responsável pelo Órgão de Atendimento ao Público do Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia é a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, podendo ser alterado 

por meio de Comissão de Gestão Administrativa Departamental [6] 

Art. 23 O atendimento aos discentes, aos docentes e ao público externo é a atividade 

preponderante do Órgão de Atendimento ao Público do Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia. Perante outras tarefas, ela tem maior importância e deve ser realizada, em situações 

normais, prioritariamente [6] 

Art. 24 É de responsabilidade do órgão, além de outras atribuições legais: [6] 

 

I – Quanto ao processo seletivo: [6] 

 

§ 1º - Divulgar Edital [6]; 
 

§ 2º - Gerir inscrições e receber documentação [6]; 
 

§ 3º - Realizar as etapas do processo seletivo [6]; 
 

§ 4º - Divulgar resultados [6]. 
 

II – Quanto às matrículas: [6] 

 

§ 1º - Lançar dados no sistema [6]; 
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§ 2º - Solicitar aos docentes a gestão dos alunos em suas respectivas disciplinas [6]; 
 

§ 3º - Divulgar grade horária e orientações sobre matrículas [6]; 
 

§ 4º - Corrigir os processos de matrícula [6]. 
 

III – Quanto a aproveitamento e equivalência: [6] 

 

§ 1º - Lançar dados no sistema [6]; 
 

§ 2º - Informar e orientar os interessados [6]. 
 

IV – Quanto às bolsas de estudos: [6] 

 

§ 1º - Divulgar edital de disponibilidade de bolsas de estudo [6]; 
 

§ 2º - Receber as inscrições dos candidatos interessados [6]; 
 

§ 3º - Preparar, abrir, tramitar e encerrar processo administrativo [6]; 
 

§ 4º - Gerir periodicamente o cadastramento do bolsista junto à CAPES [6]. 
 

V – Quanto à prática de docência: [6] 

 

§ 1º - Lançar dados no sistema [6]; 
 

§ 2º - Informar e orientar os interessados [6]. 
 

VI – Quanto à qualificação: [6] 

 

§ 1º - Providenciar logística [6]; 
 

§ 2º - Encaminhar e tramitar documentos [6]. 
 

VII – Quanto às defesas: [6] 

 

§ 1º - Receber os exemplares da dissertação e tese, com o ofício do orientador indicando 

a banca e marcando a defesa [6]; 

§ 2º - Encaminhar carta convite para os membros da banca, aluno e o diretor do Setor [6]; 
 

§ 3º - Divulgar banca de defesa [6]; 
 

§ 4º - Receber informações e providenciar diárias e passagens de docentes, bem como 

as prestações de contas [6]; 

§ 5º - Providenciar logística [6]. 
 

VIII – Quanto à prorrogação de prazos: [6] 

 

§ 1º - Lançar dados no sistema [6]; 
 

§ 2º - Informar e orientar os interessados [6]. 
 

XIX – Quanto ao diploma: [6] 

 

§ 1º - Solicitar documentação necessária [6]; 
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§ 2º - Encaminhar documentos [6]. 
 

X – Quanto ao aluno especial: [6] 

 

§ 1º - Apoiar processo de seleção [6]; 
 

§ 2º - Lançar dados no sistema [6]. 
 

§ 3º - Informar e orientar os interessados [6]. 
 

XI – Quanto ao acordo de cooperação: [6] 

 

§ 1º - Receber a manifestação de interesse de professores e alunos do Programa [6]; 
 

§ 2º - Encaminhar ao Colegiado do Programa para apreciação e homologação, com a 

indicação do coordenador e vice coordenador do acordo [6]; 

§ 3º - Formalizar, após a homologação da proposta, o processo e encaminhar ao 

Conselho Setorial para manifestação [6]; 

§ 4º - Preparar, abrir, tramitar e encerrar processo administrativo [6]. 
 

XII – Quanto ao relatório Capes: [6] 

 

§ 1º - Levantar os dados de docentes e discentes [6]; 
 

§ 2º - Apoiar administrativamente os processos relacionados aos relatórios [6]; 
 

§ 3º - Encaminhar o relatório preenchido [6]. 
 

XIII – Quanto ao sistema de gestão externo à UFPR  
 

§ 1º - Apoiar administrativamente os processos relacionados ao sistema [6] 

 

XIV – Quanto aos diários de classe: [6] 

 

§ 1º - Solicitar informações aos docentes [6]; 
 

§ 2º - Solicitar assinatura dos docentes [6]; 
 

§ 3º - Atualizar sistema [6]. 
 

XV – Quanto a diárias e passagens: [6] 

 

§ 1º - Tramitar e gerir processo [6]; 
 

§ 2º - Informar e orientar os interessados [6]. 
 

XVI – Quanto ao sistema de gestão da UFPR (ex. SIGA): [6] 

 

§ 1º - Alimentar e atualizar dados no sistema [6]. 
 

XVII – Quanto às reuniões do colegiado: [6] 

 

§ 1º - Receber os pedidos dos discentes e docentes [6]; 
 

§ 2º - Abrir processos internos com a documentação e informação do requerente [6]; 
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§ 3º - Encaminhar os processos internos ao relator designado [6]; 
 

§ 4º - Secretariar reuniões [6]; 
 

§ 5º - Elaborar ata [6]; 
 

§ 6º - Emitir extratos de ata [6]. 
 

XVIII – Quanto aos processos eleitorais: [6] 

 

§ 1º - Preparar, abrir, tramitar e encerrar processo administrativo [6]; 
 

§ 2º - Divulgar o resultado [6]. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 25 Excluída a hipótese de exigência legal, o presente Regimento só poderá ser modificado 

por iniciativa da Chefia do Departamento ou de 1/3 (um terço), no mínimo, da Plenária 

Departamental [6] 

§1° – A modificação exigirá o voto de 2/3 (dois terços), no mínimo, dos membros da Plenária 

Departamental, em reunião especialmente convocada, cabendo a aprovação final ao Conselho 

Setorial [6]; 

§2° – As alterações que envolverem matéria pedagógica deverão ser aprovadas pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, e só entrarão em vigor no ano seguinte ao de sua aprovação [6]. 

Art. 26 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos na Plenária Departamental [Adaptado 

de 6]. 

Art. 27 O presente Regimento entrará em vigor a partir de sua aprovação pelo Conselho Setorial, 

podendo ser alterado e ou complementado, desde que em conformidade com as regras de 

iniciativa e quórum mínimos de votação e submetido às instâncias competentes [6] 

Art. 28 A Chefia do DEPSI deverá propor reavaliação do presente Regimento 1 (um) ano após a 

sua publicação. 

------------------------------------- 
 

NOTAS: (Referências) 
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