
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 

 

 1 

 

 

REGIMENTO INTERNO DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

 

Este Regimento regulamenta a organização e o 

funcionamento da Pró-Reitoria de Graduação da 

Universidade Federal de Uberlândia. 

 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS, DA CONSTITUIÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 1º - A Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, é um órgão de assessoramento da Reitoria 

da Universidade Federal de Uberlândia, constituída nos termos do inciso I do Art.24 do Estatuto e 

do inciso I do Art.36 do Regimento Geral. 

 

Art. 2º - Compete à Pró-Reitoria de Graduação, exercer as seguintes funções no âmbito de sua 

área de atuação: 

 

I - assessorar e supervisionar a implementação e funcionamento das atividades relacionadas com 

suas áreas de atuação; 

II - coordenar os programas ou planos de ação institucionais que lhe forem atribuídos pelos 

Conselhos da Administração Superior; 

III - registrar e documentar os resultados dos programas e das ações; 

IV - propor normas gerais aos Conselhos da Administração Superior; 

V - formular diagnósticos e propor ações; e 

VI - outras funções previstas no Regimento Interno da Reitoria. 

 

Art. 3º - São atribuições da Pró-Reitoria de Graduação: 

 

I - supervisionar, assessorar e apoiar o planejamento, a implementação e o funcionamento dos 

cursos de graduação e de educação básica e profissional; 

II - formular diagnósticos e propor normas, programas e ações na área da graduação e de 

educação básica e profissional; 

III - coordenar os programas e planos de ação institucionais relacionados à área da graduação; 

IV - documentar, registrar e expedir diplomas e outras certidões dos resultados dos cursos de 

graduação e dos programas e ações desenvolvidos nos âmbitos da educação superior, educação 

básica e profissional; 

V- propor, coordenar, executar, registrar, documentar e expedir certidões dos processos de 

seleção de ingressantes aos cursos de graduação, bem como de outros processos seletivos que lhe 

sejam designados pela Administração Superior. 

 

Art. 4º - A Pró-Reitoria de Graduação é dirigida por um Pró-reitor, designado pelo Reitor. 

 

Art. 5º - Compete ao Pró-reitor de Graduação: 
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I - cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno; 

II - participar das reuniões do Conselho Universitário, do Conselho Diretor e Conselho de 

Graduação; 

III - representar a Pró-Reitoria de Graduação junto aos outros órgãos da Universidade Federal de 

Uberlândia; 

IV - administrar a Pró-Reitoria de Graduação, respondendo, junto ao Reitor, por todos os 

assuntos relacionados ao ensino de graduação, básico e profissional; 

V – solicitar aos órgãos competentes toda e qualquer informação necessária ao acompanhamento 

dos cursos de graduação, da educação básica e profissional; 

VI – manter-se atualizado sobre a legislação relativa à organização, funcionamento e 

administração do ensino superior e informar os membros do Conselho de Graduação; 

VII – executar, em sua área, todas as demais tarefas que lhe forem atribuídas pelo Reitor ou pelos 

Conselhos Superiores. 

 

Art. 6º - O Pró-reitor de Graduação será substituído, em suas ausências ou impedimentos, por um 

Diretor de sua Pró-Reitoria. 

 

Art. 7º - A Pró-Reitoria de Graduação é constituída pelos seguintes órgãos: 

 

I – Divisão de Processamentos Técnicos e Administrativos; 

II -  Secretaria; 

III – Diretoria de Administração e Controle Acadêmico; 

IV – Diretoria de Ensino; 

V – Diretoria de Processos Seletivos. 

 

CAPÍTULO II 

DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 
 

Art. 8º - A Divisão de Processamentos Técnicos e Administrativos é o órgão encarregado da 

execução de todos os serviços técnico-administrativos da Pró-Reitoria de Graduação e de seus 

órgãos. 
 
 

CAPÍTULO III 

DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE ACADÊMICO 

 

Art. 9º - A Diretoria de Administração e Controle Acadêmico – DIRAC, é o órgão executivo 

responsável pelo acompanhamento, processamento e controle da vida acadêmica dos discentes da 

Universidade Federal de Uberlândia. 

 

Art. 10 - Compete à Diretoria de Administração e Controle Acadêmico:  

 

I - subsidiar a comunidade universitária com os dados acadêmicos necessários ao 

acompanhamento dos discentes na UFU; 

II - controlar e processar as atividades dos cursos da UFU desde a matrícula inicial ao registro de 

diplomas; 

III - coordenar e supervisionar as atividades de registro e controle acadêmico no âmbito da UFU; 
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IV - implementar políticas específicas para melhoria da gestão acadêmica; 

V - realizar os registros acadêmicos e seus controles, emitir documentos, diplomas, certificados, 

certidões e atestados;   

VI - orientar as coordenações de cursos quanto às atividades de controle acadêmico, expedição e 

registro de diplomas e coordenação de gestão do Sistema de Informação para o Ensino – SIE; 

VII - propor e sistematizar procedimentos acadêmicos para os cursos de graduação; 

VIII - supervisionar e organizar a sistemática de guarda dos documentos vitalícios dos discentes 

da UFU; 

IX - propor o plano de atividades com respectivo orçamento;  

X - elaborar o relatório anual de atividades da Dirac e apresentá-lo ao Pró-reitor de Graduação; 

XI - assessorar a Pró-Reitoria de Graduação em todos os assuntos vinculados a área de 

atuação/competência da Dirac, prestando informações, fornecendo documentos e demais 

subsídios; 

 

Art. 11 - A Diretoria de Administração e Controle Acadêmico é dirigida por um Diretor 

nomeado pelo Reitor. 

 

Art. 12 - A Diretoria de Administração e Controle Acadêmico está organizada em: 

 

I - Secretaria; 

II – Setor de Acompanhamento de Processos e Sistemas de Gestão; 

III – Setor de Relatórios e Estatísticas; 

IV - Divisão de Administração; 

    a) Setor de Arquivo; 

    b) Setor de Matrícula; 

V - Divisão de Controle Acadêmico; 

    a) Setor de Processamento; 

VI - Divisão de Informações e Atendimento ao Acadêmico; 

VII - Divisão de Registro; 

    a) Setor de Registro; 

    b) Setor de Conferência Documental e Expedição de Diplomas. 

 

Art. 13 - São atribuições do Setor de Acompanhamento de Processos e Sistemas de Gestão:  

I - desenvolver atividades de acompanhamento dos processos existentes na Dirac, tais como 

registros, matrículas, processamentos entre outros;  

II - acompanhar as atividades de desenvolvimento do SIE – Sistema de Informação de Ensino, do 

Sistema de Matrículas, Sistema de Arquivos e de Registro entre outros;  

III - acompanhar e dar andamento e tramitação aos processos oriundos dos Conselhos Superiores 

– Consun, Congrad, Conpep e da Prograd, especialmente no que se refere às normas de 

graduação;    

IV - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Diretoria da Dirac ou em 

colaboração com as demais Divisões e Setores. 

 

Art. 14 - São atribuições do Setor de Relatórios e Estatísticas: 

 

I - coordenar e realizar os levantamentos estatísticos e os relatórios necessários à informação dos 

serviços da UFU e da Dirac; 
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II - efetuar a emissão de relatórios, o preenchimento de formulários e o fornecimento de 

informações sobre atividades da UFU cujos registros se fazem na Dirac e têm como destinatários 

órgãos diversos; 

III - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Diretoria da Dirac ou em 

colaboração com as demais Divisões e Setores. 

  

Art. 15 -  São atribuições da Divisão de Administração: 

 

I - desenvolver os trabalhos de inspeção e coordenação das atividades acadêmicas de cada 

discente, desde o seu ingresso na instituição, até a expedição do seu diploma; 

II - controlar o processo de matrículas, fornecimento de fichas de disciplinas, informações, 

relatórios e documentos relativos à vida acadêmica dos discentes; 

III - coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades pertinentes ao Arquivo Geral dos 

discentes, bem como promover capacitação dos servidores que nele trabalham;  

V - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Diretoria da Dirac ou em 

colaboração com as demais Divisões. 

 

Art. 16 – São atribuições do Setor de Arquivo:   

 

I - compor o arquivo de discentes novos, transferidos e reingressantes, tanto da graduação quanto 

da pós-graduação; 

II - manter os arquivos acadêmicos atualizados; 

III - auxiliar na conferência de informações acadêmicas endereçadas a outros órgãos; 

IV - coordenar os serviços de manutenção e de desenvolvimento dos arquivos; 

V - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Divisão de Administração ou em 

colaboração com as demais Divisões ou Setores. 

 

Art. 17 – São atribuições do Setor de Matrícula:  

 

I - realizar matrículas dos discentes ingressantes nos Cursos de Graduação e Pós-graduação da 

UFU. 

II - receber, inspecionar e analisar a documentação dos discentes ingressantes, regulares e 

especiais;  

III - conferir e atualizar, incluir e excluir dados dos discentes ingressantes no Sistema –SIE;  

IV - elaborar formulários para fins específicos das atividades pertinentes ao Setor;  

V - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Divisão de Administração ou em 

colaboração com as demais Divisões ou Setores. 

 

Art. 18 - São atribuições da Divisão de Controle Acadêmico: 

 

I - realizar os registros dos dados acadêmicos dos discentes e seus controles, bem como o registro 

dos currículos dos cursos e de suas alterações; 

II - desenvolver os trabalhos de inspeção e coordenação das atividades de processamento; 

III - manter controle e registro de ofertas de disciplinas pelos cursos de graduação e pós-

graduação da UFU; 

IV - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Diretoria da Dirac ou em 

colaboração com as demais Divisões. 
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Art. 19. São atribuições do Setor de Processamento: 

 

I - supervisionar e realizar, no âmbito da Dirac, os registros de resultados escolares, emitir diários 

de classes, históricos, atestados e demais documentos; 

II - supervisionar e realizar o processamento de matrículas e requerimentos; 

III - supervisionar e realizar o processamento de trancamento de matrícula, de desistência, de 

transferências e de análise de matrícula;  

IV- desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Divisão de Controle Acadêmico 

ou em colaboração com as demais Divisões ou Setores. 

 

Art. 20 - São atribuições da Divisão de Informações e Atendimento ao Acadêmico: 

 

I - realizar o atendimento ao público docente, discente, Coordenações e comunidade acadêmica, 

prestando informações acerca das Normas de Graduação;  

II - receber, analisar e dar encaminhamento às solicitações dirigidas à Dirac; 

III - entregar, aos requerentes, históricos escolares, relatórios de matrícula e demais documentos 

solicitados; 

IV - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Diretoria da Dirac ou em 

colaboração com as demais Divisões. 

 

Art. 21 -  São atribuições da Divisão de Registro: 

 

I - supervisionar e manter atualizados os arquivos acadêmicos, referentes aos cursos de 

Graduação e Pós-Graduação; 

II - manter controle dos formulários utilizados para fins de registro acadêmico, promovendo sua 

constante atualização; 

III - manter controle e registro de currículos e ofertas de disciplinas; 

IV - manter em arquivos as ementas das disciplinas e os conteúdos programáticos, fornecendo 

cópias aos interessados; 

V - coordenar e realizar a emissão de documentos, certificados, declarações, guias de 

transferência, atestados e outros; 

VI - auxiliar na elaboração e controles de relatórios, questionários, consultas e levantamentos 

estatísticos para fins de atendimento à Dirac; 

VII - coordenar e realizar no âmbito da Dirac, os serviços de registro e controle acadêmico de 

graduação e pós-graduação;  

VIII - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Diretoria da Dirac ou em 

colaboração com as demais Divisões. 

 

Art. 22 - São atribuições do Setor de Registro: 

 

I - confeccionar os processos de registros de diplomas da Graduação e Pós Graduação da UFU e 

encaminhá-los para registro;  

II - controlar os processos de conclusão de curso e de colação de grau; 

III - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Divisão de Registro ou em 

colaboração com as demais Divisões ou Setores. 
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Art. 23 - São atribuições do Setor de Conferência Documental e Expedição de Diplomas: 

 

I - expedir histórico escolar, atestados, certidões e diplomas; 

II - fornecer fichas de disciplinas, informações, relatórios e documentos relativos à trajetória 

acadêmica dos discentes e outros documentos complementares às atividades acadêmicas da UFU; 

III - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Divisão de Registro ou em 

colaboração com as demais Divisões ou Setores. 

 

CAPÍTULO IV 

DA DIRETORIA DE ENSINO 

 

Art. 24 - A Diretoria de Ensino é o órgão executivo da Pró-Reitoria de Graduação em questões 

que interessem ao Ensino de Graduação, Educação Básica e Profissional.  

 

Art. 25 - Compete à Diretoria de Ensino: 

 

I - desenvolver ações relacionadas às atividades da graduação, da educação básica e profissional 

da UFU, nos aspectos referentes ao ensino; 

II - orientar e acompanhar as atividades das cinco Divisões da Diren que articulam ações de 

ensino tanto na graduação quanto na educação básica e profissional; 

III - participar das decisões de criação dos Cursos de Graduação da UFU; 

IV - participar de eventos e atividades similares, representando a Diretoria; 

V - elaborar diagnósticos, propor normas, assessorar, apoiar e acompanhar as atividades dos 

cursos de graduação, de educação básica e profissional; 

VI - coordenar, documentar, registrar e expedir certidões dos programas e planos de ações 

institucionais relacionados às áreas da graduação, educação básica e profissional; 

VII - representar o Pró-reitor de Graduação, quando necessário; 

VIII - participar de Comissões de Trabalho; 

IX - acompanhar a execução das normas aprovadas nos Conselhos pertinentes ao Ensino; 

X - zelar pela qualidade do ensino nos Cursos da UFU; 

XI - participar das reuniões dos Conselhos Superiores, quando necessário; 

XII - participar de cursos de atualização promovidos pelo MEC; 

XIII - elaborar o relatório anual de atividades da Diren e apresentá-lo ao Pró-reitor de Graduação; 

XIV - assessorar a Pró-Reitoria de Graduação em todos os assuntos vinculados a área de 

atuação/competência da Diren, prestando informações, fornecendo documentos e demais 

subsídios;  

XV - implementar políticas específicas para melhoria da gestão acadêmica; 

XVI - desempenhar outras atribuições não especificadas neste Regimento, mas inerentes ao 

cargo, de acordo com a legislação vigente. 

 

Art. 26 - A Diretoria de Ensino é dirigida por um Diretor nomeado pelo Reitor. 

 

Art. 27 - A Diretoria de Ensino está organizada em: 

 

I - Secretaria; 

II - Divisão de Formação Discente; 

a) Setor de Estágio; 
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b) Setor de Projetos; 

III - Divisão de Formação Docente; 

IV - Divisão de Educação Básica e Profissional; 

V - Divisão de Projetos Pedagógicos; 

VI - Divisão de Licenciatura.  

 

Art. 28 - São atribuições da Divisão de Formação Discente: 

 

I - providenciar a confecção e publicação on line do Catálogo de Graduação; 

II - propor ações de acompanhamento aos alunos de graduação, da educação básica e 

profissional; 

III - elaborar, acompanhar e avaliar os projetos e programas de formação discente: Programa de 

Educação Tutorial – PET,  Programa de Bolsas de Graduação – PBG, Monitoria, Programa de 

Licenciatura Internacional - PLI, Estágio e outros; 

IV - elaborar uma Política de Acompanhamento dos Egressos (Portal do Egresso); 

V - publicar e difundir as experiências formativas desenvolvidas a partir dos projetos e programas 

de formação discente; 

VI - atualizar dados, confeccionar e publicar o Guia Acadêmico; 

VII - criar normas comuns para o estágio nos cursos de graduação e educação profissional da 

UFU; 

VIII - criar e manter Banco de Dados para acompanhamento dos projetos e programas; 

IX - acompanhar e divulgar as ações relacionadas ao Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes – Enade; 

X - criar uma publicação com os resultados dos projetos de formação discente; 

XI - articular a formação discente com as demais Divisões da Diretoria; 

XII - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Diretoria  ou em colaboração 

com as demais Divisões. 

 

Art. 29 - São atribuições do Setor de Estágio: 

 

I - organizar modelos e procedimentos para o Estágio no interior da UFU; 

II - promover reuniões com os coordenadores de Estágio para divulgação de informações; 

III - articular ações com a comunidade externa para esclarecimentos do Estágio na UFU; 

IV - criar e gerir um sistema informatizado para agilizar os procedimentos de Estágio na UFU; 

V – propor a assinatura de Convênios, quando necessário, para a realização dos Estágios; 

VI - elaborar modelos de Termos de Compromisso, Relatórios e Editais para a organização da 

documentação de Estágio, conforme legislação vigente; 

VII - divulgar as ações do Setor por meio de publicações ou similares; 

VIII - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Diretoria, Divisão de 

Formação Discente ou em colaboração com as demais Divisões ou Setores. 

 

Art. 30 - São atribuições do Setor de Projetos: 

 

I - acompanhar projetos e programas para a graduação, educação básica e profissional; 

II - elaborar modelos de Termos de Compromisso, Relatórios e Editais para a organização da 

documentação de programas e projetos, conforme legislação vigente; 
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III - articular ações com a comunidade interna para esclarecimentos dos programas e projetos de 

formação discente na UFU; 

IV - criar e manter um sistema informatizado para agilizar os procedimentos de programas e 

projetos da Divisão de Formação Discente; 

V - criar uma rede de pareceristas ad hoc para a avaliação técnica de programas e projetos; 

VI - divulgar as ações do Setor por meio de publicações ou similares; 

VII - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Diretoria, Divisão de Formação 

Discente ou em colaboração com as demais Divisões ou Setores. 

 

Art. 31 - São atribuições da Divisão de Formação Docente: 

 

I - realizar diagnóstico da prática docente na UFU; 

II - propor ações de formação continuada para os docentes em parceria com outros órgãos da 

UFU; 

III - elaborar projetos e ações continuadas para a ação docente; 

IV - criar espaços de discussão sobre o uso de tecnologias de ensino como suporte para o trabalho 

pedagógico; 

V - estimular as pesquisas multi e interdisciplinares, básica e aplicada, sobre metodologias e 

tecnologias de ensino; 

VI - fomentar a troca de experiências sobre o uso de metodologias alternativas entre docentes e 

estudantes de distintos cursos e instituições; 

VII - incentivar o desenvolvimento de projetos interdisciplinares de melhoria do ensino 

relacionados às novas metodologias e uso de tecnologias de ensino; 

VIII - convidar professores de distintas instituições que desenvolvam projetos na área para 

debaterem suas propostas e práticas pedagógicas na UFU; 

IX - criar um espaço de troca das práticas na Universidade; 

X - promover a discussão e a teorização interdisciplinar sobre a prática docente universitária; 

XI - desenvolver ações acadêmicas e de formação pedagógica para professores de ensino 

superior, abrangendo temas sobre políticas de educação superior, metodologias de ensino, 

planejamento didático, avaliação da aprendizagem, relação professor-aluno, produção dos 

saberes; 

XII - divulgar as práticas pedagógicas realizadas pelos docentes nos cursos da UFU; 

XIII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Diretoria, ou em colaboração 

com as demais Divisões. 

 

Art. 32 - São atribuições da Divisão de Educação Básica e Profissional: 

 

I - incentivar e apoiar a ampliação dos campos de Estágio Supervisionado dos graduandos das 

Licenciaturas; 

II - incentivar e apoiar a ampliação de projetos de ensino, pesquisa e extensão de forma integrada 

e com o foco multidisciplinar nas Licenciaturas e nas Unidades Especiais: Escola de Educação 

Básica - ESEBA e Escola Técnica de Saúde – ESTES; 

III - apoiar a ampliação da produção e divulgação científica dos resultados de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão destinados à educação básica e profissional; 

IV - criar um meio de comunicação para a sistematização e articulação entre a graduação e as 

unidades especiais de ensino da UFU; 

V - implementar ações conjuntas da Graduação com a ESTES e ESEBA; 
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VI – acompanhar, em parceria com a Divisão de Licenciaturas, o Fórum de Licenciaturas; 

VII - criar espaços de debate e integração dos Cursos de Licenciatura da UFU; 

VIII – acompanhar, em conjunto com a Divisão de Licenciaturas, o Plano Nacional de Formação 

de Professores, traçando uma política institucional de incentivo aos Cursos de Licenciatura; 

IX - criar e manter um banco de dados com sistemas e arquivos de informações sobre a Educação 

Básica e Profissional na UFU; 

X - coordenar e executar ações relativas ao planejamento e avaliação da Educação Básica e 

Profissional na UFU; 

XI - participar e assessorar o processo de implantação e implementação das políticas nacionais de 

educação básica e profissional; 

XII - apoiar e assessorar a Diretoria de Ensino nas questões referentes às políticas educacionais 

de educação básica e profissional; 

XIII - zelar pelo cumprimento das normas legais e da política educacional definidas pelo 

Ministério da Educação para Educação Básica e Profissional; 

XIV - promover a necessária integração entre a ESEBA, ESTES e a comunidade universitária; 

XV - assistir à Diretoria de Ensino na elaboração das políticas e diretrizes específicas no tocante 

à formação dos profissionais da educação básica e profissional; 

XVI - divulgar as ações da Divisão; 

XVII - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Diretoria  ou em colaboração 

com as demais Divisões. 

 

Art. 33 - São atribuições da Divisão de Projetos Pedagógicos: 

 

I - orientar a elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e da Educação 

Profissional; 

II - elaborar parecer para aprovação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e da 

Educação Profissional no Conselho de Graduação; 

III - acompanhar os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e da Educação Profissional 

desde a sua elaboração até o registro no Sistema de Ensino – SIE ou equivalente;  

IV - orientar e elaborar pareceres para as alterações curriculares e reformulações dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Graduação; 

V - acompanhar as avaliações externas dos Cursos de Graduação, para os processos de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento dos Cursos; 

VI - elaborar parâmetros institucionais para a avaliação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

VII - promover a articulação do processo de avaliação dos Projetos Pedagógicos ao Projeto de 

Auto-Avaliação Institucional e às considerações das Comissões Externas de avaliação dos cursos; 

VIII - orientar os Coordenadores dos Cursos e Colegiados no processo de avaliação externa; 

IX - orientar os Coordenadores de Curso para o Sinaes – Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior e seu respectivo Cadastro do E-MEC; 

X - elaborar proposta de Resolução para a criação ou alteração dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Graduação e da Educação Profissional para aprovação no Conselho de Graduação; 

XI - codificar e cadastrar no Sistema de Informações para o Ensino (SIE), as disciplinas criadas 

para oferta nos Cursos de Graduação e da Educação Profissional; 

XII - fazer o cadastro no SIE, dos novos cursos e das novas versões (currículos) dos Cursos de 

Graduação e da Educação Profissional; 

XIII - alimentar o Sistema de Fichas de Disciplinas; 
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XIV - participar de cursos de aperfeiçoamento e atualização oferecidos pelo MEC referentes ao 

Sinaes e outros pertinentes; 

XV - acompanhar as publicações das Diretrizes Curriculares e legislação; 

XVI - elaborar documentos com a divulgação das ações da Divisão; 

XVII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Diretoria da Diren ou em 

colaboração com as demais Divisões. 

 

Art. 34 – São atribuições da Divisão de Licenciaturas: 

 

I – promover a integração entre as licenciaturas da UFU; 

II – coordenar ações e programas voltados para a formação de professores, como o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID; 

III – gerenciar recursos e ações do Programa de Consolidação das Licenciaturas da UFU – 

PRODOCÊNCIA; 

IV – incentivar as licenciaturas a participar de programas de mobilidade internacional, como o 

Programa de Licenciaturas Internacionais e a mobilidade acadêmica; 

V – acompanhar, em conjunto com a Divisão de Educação Básica e Profissional, o Fórum de 

Licenciaturas e o Plano Nacional de Formação de Professores, traçando uma política institucional 

de incentivo aos Cursos de Licenciatura; 

VII – promover eventos que reúnam os professores das licenciaturas para discussões à respeito 

das licenciaturas da UFU; 

VIII – criar espaços para socialização de informações sobre a legislação específica da formação 

de professores; 

IX – oferecer suporte para os cursos de licenciatura no tocante à formação de professores e 

articulação com a educação básica; 

X- realizar seminários e eventos que integrem os membros dos programas das licenciaturas da 

UFU; 

XI – presidir, por servidor designado, comissões que discutam a reformulação conjunta dos 

cursos de licenciatura da UFU, em atendimento à legislações educacionais específicas e às 

Portarias normativas do Ministério da Educação; 

XII – divulgar as ações e estratégias metodológicas bem sucedidas dos cursos de licenciatura; 

XIII – coordenar e acompanhar o Programa de Licenciaturas Internacionais; 

XIV – desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Diretoria de Ensino ou em 

colaboração com as demais divisões. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA DIRETORIA DE PROCESSOS SELETIVOS 

 

Art. 35 - A Diretoria de Processos Seletivos é o órgão executivo responsável pelos processos 

seletivos da Universidade Federal de Uberlândia.  

 

Art. 36 - A Diretoria de Processos Seletivos é dirigida por um Diretor nomeado pelo Reitor. 

 

Art. 37 - Compete à Diretoria de Processos Seletivos: 

 

I  - desenvolver ações relacionadas aos processos seletivos e concursos da instituição; 
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II - planejar e coordenar a programação geral dos processos seletivos da UFU; 

III - colaborar na logística de espaço físico, seleção de fiscais e na aplicação de provas de outras 

IFES mineiras; 

IV - elaborar edital e manual do candidato dos processos seletivos da UFU; 

V - orientar e acompanhar as ações das quatro coordenações, divisões e setores da Diretoria que 

articulam ações relacionadas aos processos seletivos e concursos da UFU; 

VI - participar das reuniões do FORCPS (Fórum mineiro de presidentes de COPEVs) da IFES 

Mineiras e do SAES (Seminário Nacional de Acesso ao Ensino Superior); 

VII - participar das decisões, propor e sistematizar procedimentos pertinentes aos processos 

seletivos da UFU; 

VIII - participar de eventos e atividades similares, representando a Diretoria; 

IX - representar o Pró-reitor de Graduação, quando necessário; 

X - implementar políticas específicas para melhoria da gestão dos processos seletivos da UFU; 

XI - prestar informações, analisar e acompanhar Processos Judiciais relativos aos processos 

seletivos junto à Pró-Reitoria de Graduação e Procuradoria Geral da UFU; 

XII - acompanhar a execução das normas aprovadas nos Conselhos pertinentes aos processos 

seletivos e concursos ; 

XIII - zelar pela qualidade dos processos seletivos e concursos da UFU; 

XIV - participar das reuniões do Conselho de Graduação, quando necessário; 

XV - elaborar o relatório anual de atividades da Dirps e apresentá-lo ao Pró-reitor de Graduação e 

ao Reitor; 

XVI - assessorar a Pró-Reitoria de Graduação em todos os assuntos vinculados a área de 

atuação/competência da Dirps, prestando informações, fornecendo documentos e demais 

subsídios;  

XVII - formar equipes de trabalho necessárias à elaboração de provas; 

XVIII - elaborar, diagramar e imprimir as provas;  

XIX - separar, embalar e acondicionar em malotes para serem distribuídos locais de provas; 

XX - elaborar e divulgar os gabaritos oficiais das provas dos processos seletivos e concursos sob 

responsabilidade da Dirps/Prograd/UFU; 

XXI - receber, organizar e responder possíveis contestações das questões de prova;  

XXII - garantir sigilo, qualidade e segurança ao processo de elaboração das provas. 

XXIII- receber a relação dos candidatos com inscrição confirmada; 

XXIV - providenciar o espaço físico e alocar candidatos;  

XXV - dimensionar as quantidades de cada um dos tipos de provas por setor;  

XXVI - dimensionar, definir e confirmar quem assumirá os cargos de coordenadores e 

subcoordenadores para outras cidades, chefes de prédios, chefes de setores, fiscais de setores, 

fiscais volantes e fiscais de banheiro;  

XXVII - revisar procedimentos e preparar documentos em geral e materiais a serem utilizados no 

processo de aplicação de provas;  

XXVIII - definir, em articulação com a prefeitura de campus, as demandas e programações 

acerca das atividades de transportes, serviços gerais, vigilância e reprografia;  

XXIX - acompanhar atividades preparatórias do pessoal de apoio – arrumação de salas e 

fiscalização de instalações sanitárias;  

XXX - planejar e executar reuniões preparatórias para o processo com os chefes e subchefes de 

prédio e coordenadores e subcoordenadores para outras cidades; 

XXXI - despachar materiais para aplicação das provas;  
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XXXII - acompanhar a aplicação e tomar as medidas necessárias para o bom andamento e 

controle da qualidade do processo; 

XXXIII - receber do chefe de prédio todo material utilizado após o término da prova; 

XXXIV - organizar o material recebido no final da prova e armazená-lo em local apropriado, 

inclusive em cofre específico para materiais que requerem absoluta segurança. 

XXXV - garantir sigilo, qualidade e segurança ao processo de aplicação das provas. 

XXXVI - preparar e efetuar o treinamento para o pessoal de apoio e corretores; 

XXXVII - preparar e instruir os coordenadores e subcoordenadores das bancas corretoras;  

XXXVIII - efetuar a composição das bancas de correção das provas com docentes da UFU e da 

rede pública do Ensino Médio;  

XXXIX - planejar e programar atividades que visem ao bem-estar da equipe envolvida na 

correção das provas;  

XL - dimensionar e preparar as instalações físicas requeridas no processo de correção;  

XLI - planejar e instalar todos os recursos tecnológicos requeridos ao processo de correção das 

provas;  

XLII - garantir qualidade, sigilo e segurança ao processo de correção da provas; 

XLIII- desempenhar outras atribuições não especificadas neste Regimento, mas inerentes ao 

cargo, de acordo com a legislação vigente. 

 

Art. 38 - A Diretoria de Processos Seletivos está organizada em: 

 

I - Secretaria; 

II - Divisão de Logística Administrativa; 

III - Divisão de Processamento de Informações e Estatísticas. 

 

Art. 39 - São atribuições da Divisão de Logística Administrativa: 

 

I - atender as pessoas da comunidade UFU que trabalham nos processos seletivos; 

II - controlar e conferir documentos para pagamento de serviços prestados nos processos seletivos 

da UFU;  

III - enviar solicitação de pagamento à diretoria financeira da Universidade Federal de 

Uberlândia;  

IV – providenciar a logística de materiais e kits utilizados na aplicação das provas dos processos 

seletivos da UFU;  

V - logística de materiais utilizados no processo de correção de provas dos processos seletivos da 

UFU;  

VI - acompanhar os contratos de prestação de serviços a Dirps; 

VII - assessorar o Diretor nas atividades de relacionamento com outros setores da UFU e 

empresas colaboradoras nos processos seletivos da instituição, tais como Prefeitura Municipal, 

Polícia Militar, Polícia Federal e outras; 

VIII - solicitar serviços pertinentes aos setores, divisões e coordenações da DIRPS; 

IX - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Diretoria da Dirps ou em 

colaboração com as demais Divisões. 

 

Art. 40 - São atribuições da Divisão de Processamento de Informações e Estatística: 

 

I - viabilizar as inscrições, pedido de isenção e confirmação de pagamento dos candidatos; 
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II - disponibilizar a ficha de identificação do candidato; 

III - personalizar folhas de respostas das questões objetivas, discursivas e redação dos candidatos; 

IV - preparar a alocação dos candidatos; 

V - realizar o sorteio e alocação dos fiscais de aplicação de provas; 

VI - gerar e imprimir a lista de presença dos candidatos e de fiscais de aplicação de provas; 

VII - gerar e imprimir etiquetas utilizadas na preparação do material de aplicação de provas; 

VIII - processar as notas dos candidatos para chegar aos respectivos escores finais totais (EFTs) 

dos processos seletivos da UFU; 

IX - gerar e imprimir a lista dos classificados e divulgá-la;  

X - disponibilizar para vistas as folhas de respostas das questões discursivas e as folhas de 

redação, para os candidatos que solicitarem previamente na Dirps;  

XI - disponibilizar o boletim de desempenho do candidato;  

XII - encaminhar a lista dos classificados em primeira chamada; 

XIII - suporte de informações à Dirac nas chamadas sucessivas para as matrículas dos candidatos;  

XIV - separar e encaminhar as fichas de identificação dos candidatos aprovados;  

XV - encaminhar, quando houver, as listas de chamadas sucessivas; preparar e disponibilizar 

dados estatísticos dos processos seletivos; 

XVI - preparar as informações estatísticas dos processos seletivos da UFU; 

XVII - desenvolver novos softwares (sistemas) com a finalidade de melhoria dos processos, 

gestão, segurança e agilidade nos procedimentos; 

XVIII - planejar e fazer a instalação de todos os recursos tecnológicos requeridos ao processo de 

correção das provas; 

XIX - garantir sigilo, qualidade e segurança no processamento dos resultados das provas; 

XX - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Diretoria da Dirps ou em 

colaboração com as demais Divisões. 

 

     CAPÍTULO V 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 41 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Reitor. 
 
 
Art. 42 - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Reitor, revogando-se as 

disposições em contrário, conforme Resolução nº 02/2010, do Conselho Universitário. 

 

 

Aprovado pelo Reitor em 


