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Competências dos Setores 

 
 

Nome Código 

Direção do Campus N/R 

Competências/Atribuições 

I —  elaborar a proposta orçamentária do Campus;  

II —  gerenciar e aplicar os recursos orçamentários do Campus;  

III —  coordenar a equipe administrativa na qual se inclui o diretor administrativo do Campus, 

permanecendo este sob a sua responsabilidade;  

IV —  supervisionar as atividades realizadas no Campus pelas unidades vinculadas à Reitoria, 

Pró-Reitorias e demais setores da administração superior;  

V —  representar o Campus junto a órgãos internos da UFSC, sem prejuízo das demais 

representações; 

VI —  representar o Campus fora de sede junto a órgãos ou entidades externas, por delegação 

do Reitor; 

VII —  assistir à Reitoria em assuntos pertinentes ao Campus;  

VIII —  elaborar, em conformidade com as diretrizes da instituição, o plano anual de atividades 

do campus e submetê-lo à Reitoria;  

IX —  encaminhar à autoridade competente a abertura de sindicâncias e processos 

X —  administrativos disciplinares envolvendo servidores e alunos vinculados ao Campus; 

XI —  gerenciar espaço físico do Campus;  

XII —  delegar competência como instrumento de descentralização administrativa. 

(Fonte: Resolução Normativa nº 80/2016/CUn e Regimento Geral da UFSC, Art. 26-A) 

 

Nome Código 

Vice Direção do Campus N/R 

Competências 

I —  Substituir o Diretor do Campus nas suas faltas e impedimentos. 

II —  Exercer atribuições de caráter permanente delegadas pelo Diretor do Campus. 
 

Nome Código 

Direção da Unidade CD-3 

Competências/Atribuições 

I —  dirigir, coordenar, fiscalizar e superintender os serviços administrativos da 

II —  Unidade; 

III —  convocar e presidir as reuniões do Conselho da Unidade; 

IV —  aprovar a proposta orçamentária da Unidade, com base nas propostas dos 

Departamentos, encaminhando-a à Reitoria para elaboração do orçamento geral da 

Universidade; 

V —  apresentar à Reitoria a prestação de contas do movimento financeiro anual; 



 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CAMPUS BLUMENAU 

CENTRO DE BLUMENAU 
RUA POMERODE, 710, SALTO DO NORTE 

CEPF: 89065-300 – BLUMENAU - SC 
TELEFONE: (47) 3232-5193 – E-MAIL: blumenau@contato.ufsc.br 

 

2 
 

VI —  fiscalizar a execução do regime didático, zelando, junto aos Chefes de Departamentos, 

pela observância rigorosa dos horários, programas e atividades dos professores e alunos; 

VII —  cumprir e fazer cumprir as decisões dos Órgãos Superiores da Universidade e do 

Conselho da Unidade; 

VIII —  aprovar a escala de férias proposta pelos Departamentos; 

IX —  propor ou determinar ao órgão competente a abertura de inquéritos administrativos; 

X —  administrar o patrimônio da Unidade; 

XI —  fiscalizar o cumprimento da legislação federal de ensino, no âmbito da Unidade; 

XII —  baixar atos normativos próprios, bem como delegar competência, nos limites de suas 

atribuições; 

XIII —  propor a lotação do pessoal administrativo nos diversos Departamentos; 

XIV —  exercer o poder disciplinar no âmbito da Unidade; 

XV —  convocar as eleições nos Departamentos e para os representantes da Unidade nos 

Órgãos Colegiados da Administração Superior. 

(Fonte: Regimento Geral da UFSC, Art. 27) 

 

Nome Código 

Vice Direção da Unidade CD-4 

Competências/Atribuições 

I —  Substituir o Diretor da Unidade nas suas faltas e impedimentos. 

II —  Exercer atribuições de caráter permanente delegadas pelo Diretor do Centro. 
 

Nome Código 

Direção Administrativa CD-4 

Competências/Atribuições 

I —  gerenciar as atividades do setor administrativo do Campus;  

II —  organizar o espaço físico e os recursos materiais do Campus;  

III —  Auxiliar a Direção do Campus na elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos 

financeiros;  

IV —  fiscalizar o cumprimento das atividades desenvolvidas pelos Servidores técnico-

administrativos a disposição do Diretor Administrativo;  

V —  prestar contas, a cada ano letivo, das atividades administrativas, financeiras e 

patrimoniais ao diretor do Campus;  

VI —  propor ao Diretor de Campus a escala anual de férias dos servidores lotados na 

VII —  Direção Administrativa. 

(Fonte: Resolução Normativa nº 80/2016/CUn e Regimento Geral da UFSC, Art. 26-B) 

 

Nome Código 

Departamento de Controle e Automação e Computação FG1 

Competências/Atribuições 

I —  presidir o Colegiado do Departamento; 

II —  exercer ou delegar ao Subchefe a Presidência de Colegiado do Curso de Graduação 

vinculado ao Departamento; 
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III —  submeter ao Conselho da Unidade as normas de funcionamento do Departamento; 

IV —  elaborar o Plano de Aplicação de Recursos; 

V —  elaborar o Plano de Trabalho do Departamento, distribuindo entre os membros os 

encargos de ensino, pesquisa e extensão; 

VI —  submeter ao Departamento os Planos de Atividades das disciplinas elaborados pelos 

docentes, atendidas as diretrizes fixadas pelo Conselho Universitário; 

VII —  propor a relotação, admissão e afastamento dos servidores docentes e técnico-

administrativos; 

VIII —  superintender as eleições que ocorrerem no Departamento. 

(Fonte: Regimento Geral da UFSC, Art. 28) 

 

Nome Código 

Departamento de Engenharia de Materiais FG1 

Competências/Atribuições 

I —  presidir o Colegiado do Departamento; 

II —  exercer ou delegar ao Subchefe a Presidência de Colegiado do Curso de Graduação 

vinculado ao Departamento; 

III —  submeter ao Conselho da Unidade as normas de funcionamento do Departamento; 

IV —  elaborar o Plano de Aplicação de Recursos; 

V —  elaborar o Plano de Trabalho do Departamento, distribuindo entre os membros os 

encargos de ensino, pesquisa e extensão; 

VI —  submeter ao Departamento os Planos de Atividades das disciplinas elaborados pelos 

docentes, atendidas as diretrizes fixadas pelo Conselho Universitário; 

VII —  propor a relotação, admissão e afastamento dos servidores docentes e técnico-

administrativos; 

VIII —  superintender as eleições que ocorrerem no Departamento. 

(Fonte: Regimento Geral da UFSC, Art. 28) 

 

Nome Código 

Departamento de Engenharia Têxtil  FG1 

Competências/Atribuições 

I —  presidir o Colegiado do Departamento; 

II —  exercer ou delegar ao Subchefe a Presidência de Colegiado do Curso de Graduação 

vinculado ao Departamento; 

III —  submeter ao Conselho da Unidade as normas de funcionamento do Departamento; 

IV —  elaborar o Plano de Aplicação de Recursos; 

V —  elaborar o Plano de Trabalho do Departamento, distribuindo entre os membros os 

encargos de ensino, pesquisa e extensão; 

VI —  submeter ao Departamento os Planos de Atividades das disciplinas elaborados pelos 

docentes, atendidas as diretrizes fixadas pelo Conselho Universitário; 

VII —  propor a relotação, admissão e afastamento dos servidores docentes e técnico-

administrativos; 

VIII —  superintender as eleições que ocorrerem no Departamento. 

(Fonte: Regimento Geral da UFSC, Art. 28) 
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Nome Código 

Departamento de Matemática  FG1 

Competências/Atribuições 

I —  presidir o Colegiado do Departamento; 

II —  exercer ou delegar ao Subchefe a Presidência de Colegiado do Curso de Graduação 

vinculado ao Departamento; 

III —  submeter ao Conselho da Unidade as normas de funcionamento do Departamento; 

IV —  elaborar o Plano de Aplicação de Recursos; 

V —  elaborar o Plano de Trabalho do Departamento, distribuindo entre os membros os 

encargos de ensino, pesquisa e extensão; 

VI —  submeter ao Departamento os Planos de Atividades das disciplinas elaborados pelos 

docentes, atendidas as diretrizes fixadas pelo Conselho Universitário; 

VII —  propor a relotação, admissão e afastamento dos servidores docentes e técnico-

administrativos; 

VIII —  superintender as eleições que ocorrerem no Departamento. 

(Fonte: Regimento Geral da UFSC, Art. 28) 

 

Nome Código 

Departamento de Ciências Exatas e Educação FG1 

Competências/Atribuições 

I —  presidir o Colegiado do Departamento; 

II —  exercer ou delegar ao Subchefe a Presidência de Colegiado do Curso de Graduação 

vinculado ao Departamento; 

III —  submeter ao Conselho da Unidade as normas de funcionamento do Departamento; 

IV —  elaborar o Plano de Aplicação de Recursos; 

V —  elaborar o Plano de Trabalho do Departamento, distribuindo entre os membros os 

encargos de ensino, pesquisa e extensão; 

VI —  submeter ao Departamento os Planos de Atividades das disciplinas elaborados pelos 

docentes, atendidas as diretrizes fixadas pelo Conselho Universitário; 

VII —  propor a relotação, admissão e afastamento dos servidores docentes e técnico-

administrativos; 

VIII —  superintender as eleições que ocorrerem no Departamento. 

(Fonte: Regimento Geral da UFSC, Art. 28) 

 

Nome Código 

Coordenadoria Especial de Educação FG1 

Competências/Atribuições 

I —  presidir o Colegiado do Departamento; 

II —  exercer ou delegar ao Subchefe a Presidência de Colegiado do Curso de Graduação 

vinculado ao Departamento; 

III —  submeter ao Conselho da Unidade as normas de funcionamento do Departamento; 

IV —  elaborar o Plano de Aplicação de Recursos; 

V —  elaborar o Plano de Trabalho do Departamento, distribuindo entre os membros os 

encargos de ensino, pesquisa e extensão; 
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VI —  submeter ao Departamento os Planos de Atividades das disciplinas elaborados pelos 

docentes, atendidas as diretrizes fixadas pelo Conselho Universitário; 

VII —  propor a relotação, admissão e afastamento dos servidores docentes e técnico-

administrativos; 

VIII —  superintender as eleições que ocorrerem no Departamento. 

(Fonte: Regimento Geral da UFSC, Art. 28) 

 

Nome Código 

Assessoria Administrativa FG3 

Competências/Atribuições 

I —  Assessorar a Direção Administrativa no âmbito de suas atribuições institucionais. 

II —  Transmitir as decisões e orientações da Direção Administrativa. 

III —  Avaliar, selecionar e encaminhar as correspondências da Direção Administrativa. 

IV —  Organizar e arquivar documentação da Direção Administrativa. 

V —  Coletar dados e informações necessários ao desenvolvimento das atividades da Direção 

Administrativa. 

VI —  Acompanhar o cumprimento de ações, relatórios e tramitação de processos. 

VII —  Elaborar documentos administrativos e instruir processos. 

VIII —  Administrar agenda da Direção Administrativa. 

IX —  Supervisionar equipes e trabalho, cobrar ações, respostas e relatórios. 

 

Nome Código 

Pregoeiro FG3 

Competências/Atribuições 

I —  Receber da direção do DPL e analisar os processos de compra de materiais de consumo, 

materiais permanentes e serviços, identificando possíveis gargalos que possam 

atrapalhar o andamento do pregão, e se for o caso recomendando ajustes/revisões com o 

intuito de alcançarmos o sucesso do certame.  

II —  Encaminhar o processo licitatório sob a modalidade pregão para emissão da portaria da 

equipe que irá conduzir o certame, para ciência e posterior remessa para análise da 

Procuradoria Federal, visando à emissão do parecer quanto aos aspectos jurídicos. 

III —  Verificar o parecer da Procuradoria Federal, acatando sua sugestão quando achar 

conveniente para a administração ou levando-o para debate com a direção do DPL, 

objetivando assim, alinhar o edital e seus anexos de maneira que permita chegarmos ao 

resultado esperado para os interesses da Administração. 

IV —  Estudar o edital, antes da abertura da sessão do pregão, para saber exatamente o que 

pode ser solicitado ao licitante, sem se deixar conduzir única e exclusivamente pelos 

pedidos da equipe de apoio, que por falta de conhecimento ou intransigência, podem 

prejudicar o bom andamento do pregão.  

V —  Solicitar à divisão de apoio do DPL o agendamento do certame e sua publicação nos 

meios oficiais. 

VI —  Fazer contato com a equipe de apoio para informar a data de abertura do certame. 

VII —  Responder possíveis questionamentos quanto ao edital e seus anexos, encaminhando à 

equipe de apoio, aqueles que forem de ordem restritamente técnica, visando obter o 
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retorno e/ou esclarecimentos cabíveis para retornar ao licitante impetrante as respostas 

pertinentes. 

VIII —  Receber, analisar e responder possíveis impugnações quanto ao aspecto dos editais e 

seus anexos, contando com o apoio da equipe de apoio, quando esta, for motivada por 

questões técnicas do objeto do certame. 

IX —  Cumprir com rigor e pontualidade os ritos e horários pertinentes à abertura e condução 

do certame no sistema Comprasnet. 

X —  Analisar as razões e contrarrazões em caso de interposição de recurso por parte de 

quaisquer licitantes, dando resposta referente ao respectivo posicionamento. 

XI —  Adjudicar o objeto/itens aos licitantes de melhor proposta e que atendam plenamente as 

exigências e especificações do edital. 

XII —  Inserir os documentos cabíveis e pertinentes ao certame, no sistema SPA da UFSC e 

também os recursos/questionamentos no site da UFSC e no sistema Comprasnet. 

XIII —  Preencher a planilha de fluxo dos processos do DPL de forma diária, mantendo-a 

devidamente atualizada em relação ao ―Status‖ do certame. 

XIV —  Encaminhar ao Pró-Reitor de Administração o certame para homologação e/ou 

adjudicação/homologação do pregão. 

XV —  Efetuar os lançamentos no SPA referente à etapa de "encerrar certame", na qual 

compreende a inclusão dos fornecedores, importação os dados do pregão por meio do 

SARF, fazer ajustes nos preços caso tenha ocorrido alguma negociação no certame e em 

seguida, encaminhar o certame; 

XVI —  Estudar e manter-se atualizado no que tange as legislações que regulamentam os 

trabalhos desta função. 

XVII —  Prestar o suporte cabível no que for solicitado pela direção do DPL. 

XVIII —  Esclarecer eventuais dúvidas dos membros da equipe de apoio, no que tange as 

etapas e execução do pregão. 

XIX —  Colaborar com as atividades das comissões de licitações, nos certames presenciais, de 

acordo com as respectivas nomeações. 

(Fonte: Portaria Normativa nº 01/PROAD/2015 de 08/04/2015). 

 

Nome Código 

Setor de Gestão de Compras e Licitações FG2 

Competências/Atribuições 

I —  Instrução de processos de compra e licitação: Pesquisa de preço de mercado e atas de 

registro de preço (ARP), catalogação de materiais, contato telefônico e online com 

fornecedores e servidores, atendimento presencial a servidores, revisão de processos de 

compra, elaboração de relatório de pesquisa de preços, encaminhamento de termo de 

referência, definição da equipe de apoio, ajuste de processos em andamento no SPA.  

II —  Pregão: Análise do edital de licitação, agendamento de datas para realização do pregão, 

cadastro da equipe de apoio, condução do pregão eletrônico, análise das propostas dos 

fornecedores, análise das documentações de habilitação, análise dos recursos 

impetrados, adjudicação e homologação do resultado, cadastro do fornecedor habilitado 

no processo licitatório nos sistemas da UFSC para assinatura da ata de registro de 

preços (ARP).  

III —  Atividades de apoio: Solicitação de empenho de materiais, solicitação de pagamento 
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dos empenhos gerados, controle de entrega dos materiais, controle de saldo de atas 

vigentes, planejamento de solicitações de compra de acordo com as janelas divulgadas 

pelo DCOM. 

 

Nome Código 

Setor de Gestão e Fiscalização de Contratos FG2 

Competências/Atribuições 

I —  Realizar a gestão dos contratos do Campus Blumenau; 

II —  Auxiliar a Direção Administrativa no levantamento das necessidades do Campus 

Blumenau no que se refere à prestação de serviços.  

III —  Auxiliar a Direção Administrativa no planejamento dos processos licitatórios para 

contratação de prestação de serviços; 

IV —  Redigir Termos de referência e minutas de contratos; 

V —  Realizar pesquisas de preços; 

VI —  Instruir processos licitatórios; 

VII —  Acompanhar a vigência e a execução dos contratos celebrados pelo campus para 

aquisição e manutenção de bens e serviços; 

VIII —  Avaliar o desempenho dos fornecedores;  

IX —  Manter atualizados o cadastro de fornecedores;  

X —  Atuar junto aos fiscais dos contratos, fornecendo-lhes orientações e solicitando o envio 

de relatórios mensais, bem como o registro diário de ocorrências.  

XI —  Conferir a documentação enviada mensalmente pelas Contratadas, certificando-se da 

manutenção das condições exigidas em contrato; 

XII —  Executar fielmente os contratos; 

XIII —  Manter arquivo digital com a documentação completa de prestação de contas mensais 

para acompanhamento da execução dos contratos; 

XIV —  Relatar imediatamente e por escrito à Direção Administrativa quaisquer irregularidades 

que venha a tomar conhecimento; 

XV —  Expedir notificação para as contratadas; 

XVI —  Propor ao Pró-Reitor de Administração a abertura de processo administrativo para 

apuração do descumprimento de obrigações contratuais e aplicação das sanções 

cabíveis; 

XVII —  Instruir processo administrativo, anexando os documentos necessários à comprovação 

do descumprimento de contrato e das notificações já enviadas à contratada; 

XVIII —  Elaborar relatórios de execução de contratos; 

XIX —  Conferir notas fiscais e solicitar ao Departamento de Contabilidade a realização do 

pagamento. 

XX —  Realizar a glosa de valores indevidos, solicitando à Contratada a imediata correção de 

notas fiscais; 

XXI —  Executar atividades que sejam designadas pela Direção Administrativa. 
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Nome Código 

Divisão de Infraestrutura e Segurança do Trabalho FG3 

Competências/Atribuições 

I —  Execução de projetos e orçamentos. 

II —  Desenvolvimento de documentos técnicos. 

III —  Fiscalização de obras e acompanhamento de execução. 

IV —  Estudo de viabilidade de obras, locações e ocupações. 

V —  Levantamento técnico de orçamentos para execução de licitações, identificação de 

problemas e sugestão de soluções alternativas. 

VI —  Interpretação de projetos e especificações técnicas. 

VII —  Elaboração de esboços e desenhos técnicos. 

VIII —  Elaboração de planilhas de quantidades e de custos para orçamentos de obras ou 

reformas. 

IX —  Fiscalização de serviços terceirizados e ateste e notas fiscais. 

X —  Instalação, manutenção, supervisão e suporte às necessidade do público nas instalações 

elétricas, civis, mecânicas e outros relacionados à infraestrutura. 

XI —  Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de 

Segurança Trabalho; 

XII —  Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e 

equipamentos, com vistas especialmente aos problemas de controle de risco, controle de 

poluição, higiene do trabalho, ergonomia, proteção contra incêndio e saneamento; 

XIII —  Planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a gerenciamento e controle 

de riscos; 

XIV —  4- Vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e indicar 

medidas de controle sobre grau de exposição e agentes agressivos de riscos físicos, 

químicos e biológicos, tais como: poluentes atmosféricos, ruídos, calor radiação em 

geral e pressões anormais, caracterizando as atividades, operações e locais insalubres e 

perigosos; 

XV —  Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas preventivas 

e corretivas e orientando trabalhos estatísticos, inclusive com respeito a custos; 

XVI —  Propor políticas, programas, normas e regulamentos de Segurança do Trabalho, zelando 

pela sua observância; 

XVII —  Elaborar projetos de sistemas de segurança e assessorar a elaboração de projetos de 

obras, instalações e equipamentos, opinando do ponto de vista da Engenharia de 

Segurança; 

XVIII —   Estudar instalações, máquinas e equipamentos, identificando seus pontos de 

risco e projetando dispositivos de Segurança; 

XIX —   Projetar sistemas de proteção contra incêndio, coordenar atividades de combate a 

incêndio e de salvamento e elaborar planos para emergência e catástrofes; 

XX —  Inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a Segurança do Trabalho, 

delimitando áreas de periculosidade; 

XXI —  Especificar, controlar e fiscalizar sistemas de proteção coletiva e equipamentos de 

segurança, inclusive os de proteção individual e os de proteção contra incêndio, 

assegurando-se de sua qualidade e eficiência; 

XXII —  Opinar e participar da especificação para aquisição de substâncias e equipamentos cuja 

manipulação, armazenamento, transporte ou funcionamento possam apresentar riscos, 
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acompanhando o controle do recebimento e da expedição; 

XXIII —  Elaborar planos destinados a criar e desenvolver a prevenção de acidentes, 

promovendo a instalação de comissões e assessorando o funcionamento; 

XXIV —  Orientar o treinamento específico de segurança do trabalho e assessorar a 

elaboração de programas de treinamento geral, no que diz respeito à Segurança do 

Trabalho; 

XXV —  Acompanhar a execução de obras e serviços decorrentes da adoção de medidas de 

segurança, quando a complexidade dos trabalhos a executar assim o exigir; 

XXVI —  Colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o exercício de funções, 

apontando os riscos decorrentes desses exercícios; 

XXVII —  Propor medidas preventivas no campo de Segurança do Trabalho, em face do 

conhecimento da natureza e gravidade das lesões provenientes do Acidente de Trabalho, 

incluídas as doenças do trabalho; 

XXVIII —  Informar aos trabalhadores e à comunidade, diretamente ou por meio de seus 

representantes, as condições que possam trazer danos à sua integridade e as medidas 

que eliminam ou atenuam estes riscos e que deverão ser tomadas. 

 

Nome Código 

Divisão de Administração de Edifícios e Patrimonial FG3 

Competências/Atribuições 

I —  Identificar problemas, situações de necessária manutenção para a segurança do público; 

II —  Sugerir no que couber soluções alternativas para as situações. 

III —  Auxiliar na identificação de serviços e materiais necessários para contratação e 

aquisição, bem como, auxiliar na especificação dos objetos a serem licitados. 

IV —  Coordenar e administrar o uso do espaço físico do Campus Blumenau. 

V —  Fiscalização de serviços terceirizados e ateste de notas fiscais. 

VI —  Coordenar o uso de veículos oficiais, agendamento de salas, recebimento e 

encaminhamento de malote. 

VII —  Acompanhar instalações e manutenções. 

VIII —  Recebimento, conferência, processamento e registro de quaisquer materiais recebidos. 

IX —  Elaboração de relatórios e documentação patrimonial. 

X —  Elaboração de relatórios para consulta, transferências e informações. 

XI —  Execução do inventário anual (planejamento e coordenação, segregação de funções). 

XII —  Disponibilização de informações sobre a gestão patrimonial. 

XIII —  Disponibilização de meios seguros para o transporte de materiais. 

XIV —  Encaminhamento de materiais danificados para manutenção ou baixa, em Florianópolis. 

XV —  Dar suporte às necessidades da comunidade acadêmica e externa atendida pela UFSC. 

 

Nome Código 

Divisão de Tecnologia da Informação e Audiovisual FG3 

Competências/Atribuições 

I —  Diagnosticar problemas em hardware (computadores, notebooks) e software (sistemas 

operacionais e aplicativos), tentar resolvê-los e caso não seja possível, encaminhar para 

a área responsável pela demanda no SETIC; 
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II —  Dar suporte aos servidores e alunos em assuntos de TI relacionados à Universidade; 

III —  Resolver problemas de conexão pontuais, fazer a comunicação entre a SETIC e o 

Campus para a resolução de problemas mais abrangentes, como falha na fibra ótica, 

entre outras. 

IV —  Preparar o hardware a ser usado em situações como chegada de novos servidores, troca 

de peças de impressoras, entre outros; 

V —  Realizar pedidos de licenças/instalação de softwares requisitados por servidores; 

VI —  Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios 

ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de 

programas; 

VII —  Projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações, selecionar recursos 

de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de 

programações e ferramentas de desenvolvimento; 

VIII —  Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

IX —  Instalar alto-falantes e microfones nos lugares apropriados. 

X —  Ligar os amplificadores por intermédio de conectores elétricos. 

XI —  Testar a instalação fazendo as conexões convenientes. 

XII —  Montar e instalar equipamentos de sonorização, retroprojetores de slides e películas, 

tape, videocassete, e similares. 

XIII —  Manejar equipamentos audiovisual, projetando filmes e coordenando o sistema elétrico 

durante as projeções. 

XIV —  Colaborar na produção de material didático, pesquisa e extensão que necessitar de 

recursos audiovisuais. 

XV —  Manter e conservar os equipamentos sob sua responsabilidade. 

XVI —  Executar pequenos trabalhos de manutenção de aparelhagem. 

XVII —  Controlar a circulação dos equipamentos, registrando sua movimentação em fichário 

apropriado. 

XVIII —  Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 

ao ambiente organizacional. 

 

Nome Código 

Divisão de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas FG3 

Competências/Atribuições 

I —  Divulgar os eventos de capacitação oferecidos pela CCP; 

II —  Orientar em relação à abertura e acompanhamento de processo para solicitação de: 

pagamento de taxa de inscrição em eventos no país, pagamento por reembolso de taxa 

de inscrição em eventos no exterior, pagamento por ressarcimento de cursos de 

especialização, afastamento para formação, afastamento para evento de curta duração, 

horário especial e licença capacitação. 

III —  Auxiliar, anualmente, no processo de levantamento de necessidades de capacitação dos 

campi e formalização do plano de capacitação do campus. 

IV —  Auxiliar nos processos de capacitações presenciais, semipresenciais e a distância. 

V —  Recepcionar os novos servidores, redigindo o memorando de entrada em exercício, 

apresentando um breve histórico do Campus, os cursos ofertados e a estrutura 

organizacional, bem como encaminhá-los à chefia imediata; 
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VI —  Receber as fichas de acompanhamento do estágio probatório, encaminhar às respectivas 

chefias imediatas e acompanhar se o preenchimento das fichas está sendo realizado 

dentro do prazo e de forma correta. Encaminhar as fichas à DAFDC. 

VII —  Receber os processos de estágio probatório e dar os devidos encaminhamentos 

solicitados pela DAFDC. 

VIII —  Orientar servidores e chefias imediatas quanto aos procedimentos de avaliação de 

desempenho e progressão por mérito. 

IX —  Orientar os servidores quanto às solicitações do incentivo à qualificação e progressão 

por capacitação: abertura de processo, encaminhamento ao setor responsável e 

acompanhamento do andamento do processo. 

X —  Encaminhar a descrição de atividades e ambiente organizacional dos servidores TAEs, 

nos casos de admissões e remoções. 

XI —  Orientar os servidores da UFSC e de outras instituições quanto às possibilidades de 

movimentação (redistribuição, cessão, colaboração técnica, entre outros), à abertura de 

processo e encaminhamento ao setor responsável. 

XII —  Dar subsídios necessários para abertura de edital de concurso público e de 

redistribuição, preenchendo a Planilha de Necessidades de Servidor, juntamente com a 

Direção do Campus. 

XIII —  Orientar os servidores quanto à documentação necessária para abertura de processos de 

aposentadoria, exoneração, vacância, averbação de tempo de contribuição, licenças, 

afastamentos, auxílios, redução da jornada de trabalho, bem como encaminhar ao setor 

responsável e acompanhar o andamento dos processos. 

XIV —  Encaminhar o requerimento de alteração de conta bancária e acompanhar o andamento. 

XV —  Registrar atestados médicos e agendar perícias. 

XVI —  Registrar no ADRH a escala de férias anual e encaminhar os pedidos de alteração e 

interrupção de férias. 

XVII —  Disponibilizar as folhas-ponto mensalmente aos servidores. 

XVIII —  Encaminhar solicitações de alterações de cadastro. 

XIX —  Orientar os servidores quanto ao acesso ao SIGAC. 

XX —  Encaminhar os pedidos de substituição de chefia (automática) a CPP e nos demais casos 

ao Gabinete da Reitoria para emissão de portaria. 

XXI —  Encaminhar pedidos de pagamento de insalubridade/periculosidade; 

XXII —  Encaminhar pedidos de pagamento de serviço extraordinário; 

XXIII —  Encaminhar pedidos de declarações de valores recebidos PSS; 

XXIV —  Auxiliar no recadastramento anual de aposentados e pensionistas, inclusive os 

de outras instituições federais, e entrar em contato com a instituição a que o 

aposentado/pensionista é vinculado; 

XXV —  Auxiliar na atualização anual dos cadastros de acumulação de cargos de todos os 

servidores da unidade. 

XXVI —  Orientar os novos servidores quanto aos procedimentos de adesão ao plano de 

saúde, bem como encaminhar documentação ao setor responsável orientar os servidores 

quanto aos procedimentos de ressarcimento para planos de saúde contratados 

individualmente; 

XXVII —  Auxiliar na divulgação de eventos promovidos pela Coordenadoria de 

Promoção e Vigilância à Saúde; 

XXVIII —  Auxiliar na divulgação de campanhas educativas promovidas pela Divisão de 
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Serviço Social; 

XXIX —  Divulgar eventos de entretenimento e datas comemorativas; 

XXX —  Manter registro atualizado de ingresso e saída de servidores Docentes e TAEs para 

acompanhamento institucional (PDI-Campus); 

XXXI —  Manter registro atualizado de área de ingresso docente para subsidiar o conselho 

da unidade (institucional). 

 

Nome Código 

Divisão de Secretaria da Direção FG3 

Competências/Atribuições 

I —  Secretariar reuniões do Conselho da Unidade e organizar o cronograma semestral de 

reuniões. 

II —  Redigir, revisar e armazenar as atas dos colegiados dos departamentos. 

III —  Recebimento de correspondências endereçadas à Direção. 

IV —  Elaboração e publicação de memorandos, ofícios, portarias e comunicações da Direção. 

V —  Solicitação de diárias e passagens do Campus Blumenau. 

VI —  Administrar a agenda dos diretores. 

VII —  Atendimento presencial e telefônico da Secretaria do Centro. 

VIII —  Assessorar a Direção na elaboração de rotinas e nos assuntos de sua competência. 

IX —  Manter atualizado e devidamente organizado os arquivos da Direção do Centro.  

X —  Atualizar as seções correspondentes à documentação da Direção e do Conselho da 

Unidade no site da UFSC Blumenau com a finalidade de garantir amplo acesso ao 

público. 

 

Nome Código 

Serviço de Expediente de Departamento FG4 

Competências/Atribuições 

I —  Elaboração de memorandos, ofícios, portarias e comunicações para a chefia de 

departamento. 

II —  Secretariar reuniões de departamento e organizar o cronograma semestral de reuniões. 

III —  Redigir, revisar e armazenar as atas dos colegiados dos departamentos. 

IV —  Abertura e acompanhamento de solicitações de docentes e técnicos lotados no 

departamento, como afastamentos ao exterior, pagamento de taxa de inscrição, alteração 

de conta bancária, licenças e progressões. 

V —  Marcação e alteração de férias de docentes. 

VI —  Abertura e acompanhamento de processos de estágio probatório de docentes. 

VII —  Atendimento presencial, telefônico e eletrônico. 

VIII —  Auxiliar a chefia dos departamento na abertura de concursos públicos e processos 

seletivos simplificados para contratação de docentes. 

IX —  Manter atualizado e devidamente organizados os documentos do departamento. 

X —  Atualizar as seções correspondentes à documentação do departamento no site da UFSC 

Blumenau com a finalidade de garantir amplo acesso ao público. 

XI —  Dar suporte administrativo à chefia de departamento nos demais assuntos de sua 

competência. 
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Nome Código 

Divisão de Secretaria Acadêmica dos Cursos FG3 

Competências/Atribuições 

I —  Matrículas de calouros 

II —  Cadastramento de dados no sistema CAGR, tais como cadastramento de turmas, 

disciplinas, alunos, docentes, grades de horários. 

III —  Acolhida e encaminhamento de processos de alunos, tais como: requerimentos de 

validação de disciplinas, inscrições de candidatos a transferências internas, externas e 

retornos, pedidos de trancamento, destrancamento e cancelamento de matrículas. 

IV —  Coordenação, acolhimento, análise e encaminhamento de requerimentos de ajustes de 

matrículas em disciplinas. 

V —  Utilização do sistema SPA para realizar os encaminhamentos de processos. 

VI —  Redação de ofícios, mensagens eletrônicas (e-mail) e memorandos. 

VII —  Controle e arquivamento de processos diversos. 

VIII —  Controle de equipamentos e materiais diversos para uso pelos docentes, tais como: 

formulários, envelopes, equipamentos multimídia e erspectivos controles, canetas e 

marcadores para quadro branco. 

IX —  Apoio às Secretarias de Estágios e de Coordenação de Cursos. 

X —  Atendimento de público interno (técnicos, docentes) bem como ao público externo 

(estudantes, pais de estudantes e comunidade em geral) esclarecendo as dúvidas e 

informando sobre procedimentos, prazos e eventuais avisos. 

XI —  Utilização de planilhas eletrônicas para fins de registros e controles de atividades. 

XII —  Contatos com o Campus Florianópolis por internet e telefones para a obtenção de 

informações e instruções de procedimentos da secretaria. 

 

Nome Código 

Serviço de Expediente dos Estágios FG4 

Competências/Atribuições 

I —  Atendimento e suporte aos alunos, principalmente nos procedimentos de cadastramento 

no SIARE e demais dúvidas que possam surgir; 

II —  Atendimento e suporte aos Coordenadores de Estágio, por meio de participação em 

reuniões de estágio para divulgação de cronogramas, procedimentos e avaliações para 

saídas de estágio-obrigatório; 

III —  Auxiliar no processo de firmação de convênios e cooperações de estágios obrigatórios e 

não-obrigatórios junto a instituições públicas e privadas; 

IV —  Atualização e divulgação de vagas de estágio; 

V —  Auxiliar no processo de divulgação e seleção das bolsas PIBE; 

VI —  Participar da elaboração de projetos e procedimentos referente aos estágios; 

VII —  Participação em Eventos e Palestras relacionadas aos estágios; 

VIII —  Arquivamento e organização dos documentos relativos aos estágios (termos de 

compromisso de estágio, termos de convênio, relatórios finais de estágio); 



 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CAMPUS BLUMENAU 

CENTRO DE BLUMENAU 
RUA POMERODE, 710, SALTO DO NORTE 

CEPF: 89065-300 – BLUMENAU - SC 
TELEFONE: (47) 3232-5193 – E-MAIL: blumenau@contato.ufsc.br 

 

14 
 

IX —  Suporte e representação do DIP – Central de Carreiras em Florianópolis. 

X —  Acompanhar os demais processos administrativos e acadêmicos dos estágios. 

 

Nome Código 

Serviço de Expediente de Colegiado de Curso FG4 

Competências/Atribuições 

I —  Atuar diretamente com o Coordenador de Curso para a plena execução das suas 

atividades e consecução dos objetivos estabelecidos. 

II —  Secretariar as reuniões dos órgãos colegiados e organizar o cronograma semestral das 

sessões. 

III —  Redigir, revisar e armazenar as atas do Colegiado de Curso. 

IV —  Administrar a documentação do curso de graduação: planos de ensino, atas, 

correspondências à coordenações, processos, entre outros. 

V —  Atualizar as seções correspondentes à documentação do curso de graduação no site da 

UFSC Blumenau com a finalidade de garantir amplo acesso ao público. 

VI —  Atuar em conjunto com a Secretaria Acadêmica nos processos afetos à coordenação; 

VII —  Auxiliar na organização e divulgação dos eventos e iniciativas dos cursos do campus; 

VIII —  Auxiliar os coordenadores quando da realização de avaliações dos cursos, em conjunto 

com as comissões designadas para tal fim. 

IX —  Apoio à Secretaria Acadêmica e Secretaria de Estágios. 

X —  Atendimento ao público. 

 

Nome Código 

Serviço de Expediente de Curso de Pós-Graduação FG4 

Competências/Atribuições 

I —  Secretariar as reuniões dos órgãos colegiados e organizar o cronograma semestral das 

sessões. 

II —  Redigir, revisar e armazenar as atas do Colegiados do Curso de Pós-Graduação. 

III —  Organizar e manter atualizado o arquivo da coordenação do curso de pós-graduação. 

IV —  Expedir documentos da coordenação do curso de pós-graduação, tais como 

memorandos, ofícios, portarias, avisos e comunicações em geral. 

V —  Registrar e controlar a tramitação de processos da coordenação do curso de pós-

graduação. 

VI —  Colaborar no processo de matrícula de alunos da pós-graduação e requerimentos de 

alunos. 

VII —  Assessorar e dar suporte técnico-administrativo a projetos e atividades da coordenação 

do curso de pós-graduação. 

VIII —  Outras atividades de apoio atribuídas pelas coordenação do curso de pós-graduação. 

 

Nome Código 

Coordenadoria do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação FCC 

Competências/Atribuições 

I —  Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso, com direito a voto, inclusive o 
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de qualidade; 

II —  representar o Colegiado junto aos órgãos da Universidade; 

III —  executar as deliberações do Colegiado; 

IV —  designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Colegiado; 

V —  decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência do 

Colegiado; 

VI —  elaborar os horários de aula, ouvidos os Departamentos envolvidos; 

VII —  orientar os alunos quanto à matrícula e integralização do Curso; 

VIII —  indicar ao DAE, ouvidos os Departamentos envolvidos, as disciplinas que serão 

oferecidas à matrícula em cada período letivo; 

IX —  analisar e decidir os pedidos de transferência e retorno; 

X —  decidir sobre pedidos de expedição e dispensa de guia de transferência; 

XI —  decidir sobre pedidos de complementação pedagógica e exercícios domiciliares; 

XII —  validar disciplinas cursadas em outras instituições, obedecida a legislação pertinente; 

XIII —  verificar o cumprimento do currículo do curso e demais exigências para a concessão de 

grau acadêmico aos alunos concluintes; 

XIV —  decidir sobre pedidos de colação de grau em caráter de excepcionalidade; 

XV —  promover a integração com os Departamentos; 

XVI —  instaurar processo disciplinar em razão de denúncias que envolvam integrante do corpo 

discente, observado o disposto neste Regulamento; 

XVII —  coordenar as atividades teórico-metodológicas do projeto pedagógico do curso, em 

todas as suas modalidades; 

XVIII —  coordenar os processos de reestruturação e avaliação do currículo do curso; 

XIX —  propor as políticas de capacitação pedagógica e coordenar as suas ações; 

XX —  atuar como interlocutor do Curso; 

XXI —  coordenar o levantamento bi-anual da inserção dos egressos do Curso no mercado de 

trabalho; 

XXII —  promover a articulação com o Escritório de Assuntos Internacionais e a Central de 

Carreiras da PREG, objetivando a participação de alunos em atividades afetas as 

respectivas áreas de competência; 

XXIII —  zelar pelo cumprimento e divulgação deste Regulamento junto aos alunos e 

professores do Curso; 

XXIV —  delegar competência para execução de tarefas específicas; 

XXV —  superintender as atividades da secretaria do Colegiado do Curso; 

XXVI —  exercer outras atribuições previstas em lei, na Resolução nº 018/CUN/2004 ou 

no Regimento do Curso. 
(Fonte: Resolução Nº 018/CUn/2004) 

 

Nome Código 

Coordenadoria do Curso de Graduação em Engenharia Têxtil FCC 

Competências/Atribuições 

I —  Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso, com direito a voto, inclusive o 

de qualidade; 

II —  representar o Colegiado junto aos órgãos da Universidade; 

III —  executar as deliberações do Colegiado; 
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IV —  designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Colegiado; 

V —  decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência do 

Colegiado; 

VI —  elaborar os horários de aula, ouvidos os Departamentos envolvidos; 

VII —  orientar os alunos quanto à matrícula e integralização do Curso; 

VIII —  indicar ao DAE, ouvidos os Departamentos envolvidos, as disciplinas que serão 

oferecidas à matrícula em cada período letivo; 

IX —  analisar e decidir os pedidos de transferência e retorno; 

X —  decidir sobre pedidos de expedição e dispensa de guia de transferência; 

XI —  decidir sobre pedidos de complementação pedagógica e exercícios domiciliares; 

XII —  validar disciplinas cursadas em outras instituições, obedecida a legislação pertinente; 

XIII —  verificar o cumprimento do currículo do curso e demais exigências para a concessão de 

grau acadêmico aos alunos concluintes; 

XIV —  decidir sobre pedidos de colação de grau em caráter de excepcionalidade; 

XV —  promover a integração com os Departamentos; 

XVI —  instaurar processo disciplinar em razão de denúncias que envolvam integrante do corpo 

discente, observado o disposto neste Regulamento; 

XVII —  coordenar as atividades teórico-metodológicas do projeto pedagógico do curso, em 

todas as suas modalidades; 

XVIII —  coordenar os processos de reestruturação e avaliação do currículo do curso; 

XIX —  propor as políticas de capacitação pedagógica e coordenar as suas ações; 

XX —  atuar como interlocutor do Curso; 

XXI —  coordenar o levantamento bi-anual da inserção dos egressos do Curso no mercado de 

trabalho; 

XXII —  promover a articulação com o Escritório de Assuntos Internacionais e a Central de 

Carreiras da PREG, objetivando a participação de alunos em atividades afetas as 

respectivas áreas de competência; 

XXIII —  zelar pelo cumprimento e divulgação deste Regulamento junto aos alunos e 

professores do Curso; 

XXIV —  delegar competência para execução de tarefas específicas; 

XXV —  superintender as atividades da secretaria do Colegiado do Curso; 

XXVI —  exercer outras atribuições previstas em lei, na Resolução nº 018/CUN/2004 ou 

no Regimento do Curso. 
(Fonte: Resolução Nº 018/CUn/2004) 

 

Nome Código 

Coordenadoria do Curso de Graduação em Engenharia de Materiais FCC 

Competências/Atribuições 

I —  Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso, com direito a voto, inclusive o 

de qualidade; 

II —  representar o Colegiado junto aos órgãos da Universidade; 

III —  executar as deliberações do Colegiado; 

IV —  designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Colegiado; 

V —  decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência do 

Colegiado; 
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VI —  elaborar os horários de aula, ouvidos os Departamentos envolvidos; 

VII —  orientar os alunos quanto à matrícula e integralização do Curso; 

VIII —  indicar ao DAE, ouvidos os Departamentos envolvidos, as disciplinas que serão 

oferecidas à matrícula em cada período letivo; 

IX —  analisar e decidir os pedidos de transferência e retorno; 

X —  decidir sobre pedidos de expedição e dispensa de guia de transferência; 

XI —  decidir sobre pedidos de complementação pedagógica e exercícios domiciliares; 

XII —  validar disciplinas cursadas em outras instituições, obedecida a legislação pertinente; 

XIII —  verificar o cumprimento do currículo do curso e demais exigências para a concessão de 

grau acadêmico aos alunos concluintes; 

XIV —  decidir sobre pedidos de colação de grau em caráter de excepcionalidade; 

XV —  promover a integração com os Departamentos; 

XVI —  instaurar processo disciplinar em razão de denúncias que envolvam integrante do corpo 

discente, observado o disposto neste Regulamento; 

XVII —  coordenar as atividades teórico-metodológicas do projeto pedagógico do curso, em 

todas as suas modalidades; 

XVIII —  coordenar os processos de reestruturação e avaliação do currículo do curso; 

XIX —  propor as políticas de capacitação pedagógica e coordenar as suas ações; 

XX —  atuar como interlocutor do Curso; 

XXI —  coordenar o levantamento bi-anual da inserção dos egressos do Curso no mercado de 

trabalho; 

XXII —  promover a articulação com o Escritório de Assuntos Internacionais e a Central de 

Carreiras da PREG, objetivando a participação de alunos em atividades afetas as 

respectivas áreas de competência; 

XXIII —  zelar pelo cumprimento e divulgação deste Regulamento junto aos alunos e 

professores do Curso; 

XXIV —  delegar competência para execução de tarefas específicas; 

XXV —  superintender as atividades da secretaria do Colegiado do Curso; 

XXVI —  exercer outras atribuições previstas em lei, na Resolução nº 018/CUN/2004 ou 

no Regimento do Curso. 
(Fonte: Resolução Nº 018/CUn/2004) 

 

Nome Código 

Coordenadoria do Curso de Graduação em Química (Licenciatura) FCC 

Competências/Atribuições 

I —  Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso, com direito a voto, inclusive o 

de qualidade; 

II —  representar o Colegiado junto aos órgãos da Universidade; 

III —  executar as deliberações do Colegiado; 

IV —  designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Colegiado; 

V —  decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência do 

Colegiado; 

VI —  elaborar os horários de aula, ouvidos os Departamentos envolvidos; 

VII —  orientar os alunos quanto à matrícula e integralização do Curso; 

VIII —  indicar ao DAE, ouvidos os Departamentos envolvidos, as disciplinas que serão 
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oferecidas à matrícula em cada período letivo; 

IX —  analisar e decidir os pedidos de transferência e retorno; 

X —  decidir sobre pedidos de expedição e dispensa de guia de transferência; 

XI —  decidir sobre pedidos de complementação pedagógica e exercícios domiciliares; 

XII —  validar disciplinas cursadas em outras instituições, obedecida a legislação pertinente; 

XIII —  verificar o cumprimento do currículo do curso e demais exigências para a concessão de 

grau acadêmico aos alunos concluintes; 

XIV —  decidir sobre pedidos de colação de grau em caráter de excepcionalidade; 

XV —  promover a integração com os Departamentos; 

XVI —  instaurar processo disciplinar em razão de denúncias que envolvam integrante do corpo 

discente, observado o disposto neste Regulamento; 

XVII —  coordenar as atividades teórico-metodológicas do projeto pedagógico do curso, em 

todas as suas modalidades; 

XVIII —  coordenar os processos de reestruturação e avaliação do currículo do curso; 

XIX —  propor as políticas de capacitação pedagógica e coordenar as suas ações; 

XX —  atuar como interlocutor do Curso; 

XXI —  coordenar o levantamento bi-anual da inserção dos egressos do Curso no mercado de 

trabalho; 

XXII —  promover a articulação com o Escritório de Assuntos Internacionais e a Central de 

Carreiras da PREG, objetivando a participação de alunos em atividades afetas as 

respectivas áreas de competência; 

XXIII —  zelar pelo cumprimento e divulgação deste Regulamento junto aos alunos e 

professores do Curso; 

XXIV —  delegar competência para execução de tarefas específicas; 

XXV —  superintender as atividades da secretaria do Colegiado do Curso; 

XXVI —  exercer outras atribuições previstas em lei, na Resolução nº 018/CUN/2004 ou 

no Regimento do Curso. 
(Fonte: Resolução Nº 018/CUn/2004) 

 

Nome Código 

Coordenadoria do Curso de Graduação em Matemática (Licenciatura) FCC 

Competências/Atribuições 

I —  Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso, com direito a voto, inclusive o 

de qualidade; 

II —  representar o Colegiado junto aos órgãos da Universidade; 

III —  executar as deliberações do Colegiado; 

IV —  designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Colegiado; 

V —  decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência do 

Colegiado; 

VI —  elaborar os horários de aula, ouvidos os Departamentos envolvidos; 

VII —  orientar os alunos quanto à matrícula e integralização do Curso; 

VIII —  indicar ao DAE, ouvidos os Departamentos envolvidos, as disciplinas que serão 

oferecidas à matrícula em cada período letivo; 

IX —  analisar e decidir os pedidos de transferência e retorno; 

X —  decidir sobre pedidos de expedição e dispensa de guia de transferência; 
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XI —  decidir sobre pedidos de complementação pedagógica e exercícios domiciliares; 

XII —  validar disciplinas cursadas em outras instituições, obedecida a legislação pertinente; 

XIII —  verificar o cumprimento do currículo do curso e demais exigências para a concessão de 

grau acadêmico aos alunos concluintes; 

XIV —  decidir sobre pedidos de colação de grau em caráter de excepcionalidade; 

XV —  promover a integração com os Departamentos; 

XVI —  instaurar processo disciplinar em razão de denúncias que envolvam integrante do corpo 

discente, observado o disposto neste Regulamento; 

XVII —  coordenar as atividades teórico-metodológicas do projeto pedagógico do curso, em 

todas as suas modalidades; 

XVIII —  coordenar os processos de reestruturação e avaliação do currículo do curso; 

XIX —  propor as políticas de capacitação pedagógica e coordenar as suas ações; 

XX —  atuar como interlocutor do Curso; 

XXI —  coordenar o levantamento bi-anual da inserção dos egressos do Curso no mercado de 

trabalho; 

XXII —  promover a articulação com o Escritório de Assuntos Internacionais e a Central de 

Carreiras da PREG, objetivando a participação de alunos em atividades afetas as 

respectivas áreas de competência; 

XXIII —  zelar pelo cumprimento e divulgação deste Regulamento junto aos alunos e 

professores do Curso; 

XXIV —  delegar competência para execução de tarefas específicas; 

XXV —  superintender as atividades da secretaria do Colegiado do Curso; 

XXVI —  exercer outras atribuições previstas em lei, na Resolução nº 018/CUN/2004 ou 

no Regimento do Curso. 
(Fonte: Resolução Nº 018/CUn/2004) 

 

Nome Código 

Coordenadoria do Curso de Pós-Graduação em Mestrado Profissional Ensino Física FCC 

Competências/Atribuições 

I —  convocar e presidir as reuniões dos colegiados; 

II —  elaborar as programações dos cursos, respeitado o calendário acadêmico, submetendo-

as à aprovação do colegiado delegado; 

III —  preparar o plano de aplicação de recursos do programa, submetendo-o à aprovação 

IV —  do colegiado delegado; 

V —  elaborar os relatórios anuais de atividades acadêmicas e de aplicação de recursos, 

submetendo-os à apreciação do colegiado pleno; 

VI —  submeter à aprovação do colegiado delegado os nomes dos professores que integrarão: 

a) a comissão de seleção para admissão de estudantes no programa; 

b) a comissão de bolsas do programa; 

c) a comissão de credenciamento e recredenciamento de docentes; 

d) as bancas examinadoras de qualificação e de defesa de trabalho de conclusão; 

VII —  definir, em conjunto com as chefias de departamentos ou de unidades administrativas 

equivalentes e os coordenadores dos cursos de graduação, as disciplinas que poderão 

contar com a participação dos estudantes de pós-graduação matriculados na disciplina 

―Estágio de Docência‖; 
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VIII —  decidir ad referendum do colegiado pleno ou delegado, em casos de urgência ou 

inexistência de quórum, devendo a decisão ser apreciada pelo colegiado equivalente 

dentro de 30 (trinta) dias; 

IX —  articular-se com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) para acompanhamento, 

execução e avaliação das atividades do programa; 

X —  coordenar todas as atividades do programa sob sua responsabilidade; 

XI —  representar o programa, interna e externamente à Universidade, nas situações relativas à 

sua competência; 

XII —  delegar competência para execução de tarefas específicas; 

XIII —  zelar pelo cumprimento desta Resolução Normativa e do regimento do programa; 

XIV —  assinar os termos de compromisso firmados entre o estudante e a parte cedente de 

estágios não obrigatórios, desde que previstos na estrutura curricular do curso, nos 

termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

(Fonte: Resolução Normativa nº 95/CUn/2017) 

 

Nome Código 

Coordenadoria do Curso de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em 

Matemática 

FCC 

Competências/Atribuições 

I —  convocar e presidir as reuniões dos colegiados; 

II —  elaborar as programações dos cursos, respeitado o calendário acadêmico, submetendo-

as à aprovação do colegiado delegado; 

III —  preparar o plano de aplicação de recursos do programa, submetendo-o à aprovação 

IV —  do colegiado delegado; 

V —  elaborar os relatórios anuais de atividades acadêmicas e de aplicação de recursos, 

submetendo-os à apreciação do colegiado pleno; 

VI —  submeter à aprovação do colegiado delegado os nomes dos professores que integrarão: 

a) a comissão de seleção para admissão de estudantes no programa; 

b) a comissão de bolsas do programa; 

c) a comissão de credenciamento e recredenciamento de docentes; 

d) as bancas examinadoras de qualificação e de defesa de trabalho de conclusão; 

VII —  definir, em conjunto com as chefias de departamentos ou de unidades administrativas 

equivalentes e os coordenadores dos cursos de graduação, as disciplinas que poderão 

contar com a participação dos estudantes de pós-graduação matriculados na disciplina 

―Estágio de Docência‖; 

VIII —  decidir ad referendum do colegiado pleno ou delegado, em casos de urgência ou 

inexistência de quórum, devendo a decisão ser apreciada pelo colegiado equivalente 

dentro de 30 (trinta) dias; 

IX —  articular-se com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) para acompanhamento, 

execução e avaliação das atividades do programa; 

X —  coordenar todas as atividades do programa sob sua responsabilidade; 

XI —  representar o programa, interna e externamente à Universidade, nas situações relativas à 

sua competência; 

XII —  delegar competência para execução de tarefas específicas; 

XIII —  zelar pelo cumprimento desta Resolução Normativa e do regimento do programa; 
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XIV —  assinar os termos de compromisso firmados entre o estudante e a parte cedente de 

estágios não obrigatórios, desde que previstos na estrutura curricular do curso, nos 

termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

(Fonte: Resolução Normativa nº 95/CUn/2017) 

 

Nome Código 

Coordenadoria do Curso de Pós-Graduação em Mestrado Nanociência, Processos e 

Materiais Avançados 

FCC 

Competências/Atribuições 

I —  convocar e presidir as reuniões dos colegiados; 

II —  elaborar as programações dos cursos, respeitado o calendário acadêmico, submetendo-

as à aprovação do colegiado delegado; 

III —  preparar o plano de aplicação de recursos do programa, submetendo-o à aprovação 

IV —  do colegiado delegado; 

V —  elaborar os relatórios anuais de atividades acadêmicas e de aplicação de recursos, 

submetendo-os à apreciação do colegiado pleno; 

VI —  submeter à aprovação do colegiado delegado os nomes dos professores que integrarão: 

a) a comissão de seleção para admissão de estudantes no programa; 

b) a comissão de bolsas do programa; 

c) a comissão de credenciamento e recredenciamento de docentes; 

d) as bancas examinadoras de qualificação e de defesa de trabalho de conclusão; 

VII —  definir, em conjunto com as chefias de departamentos ou de unidades administrativas 

equivalentes e os coordenadores dos cursos de graduação, as disciplinas que poderão 

contar com a participação dos estudantes de pós-graduação matriculados na disciplina 

―Estágio de Docência‖; 

VIII —  decidir ad referendum do colegiado pleno ou delegado, em casos de urgência ou 

inexistência de quórum, devendo a decisão ser apreciada pelo colegiado equivalente 

dentro de 30 (trinta) dias; 

IX —  articular-se com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) para acompanhamento, 

execução e avaliação das atividades do programa; 

X —  coordenar todas as atividades do programa sob sua responsabilidade; 

XI —  representar o programa, interna e externamente à Universidade, nas situações relativas à 

sua competência; 

XII —  delegar competência para execução de tarefas específicas; 

XIII —  zelar pelo cumprimento desta Resolução Normativa e do regimento do programa; 

XIV —  assinar os termos de compromisso firmados entre o estudante e a parte cedente de 

estágios não obrigatórios, desde que previstos na estrutura curricular do curso, nos 

termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

(Fonte: Resolução Normativa nº 95/CUn/2017) 
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Nome Código 

Coordenadoria do Curso de Pós-Graduação em Mestrado Acadêmico em Controle e 

Automação  

FCC 

Competências/Atribuições 

I —  convocar e presidir as reuniões dos colegiados; 

II —  elaborar as programações dos cursos, respeitado o calendário acadêmico, submetendo-

as à aprovação do colegiado delegado; 

III —  preparar o plano de aplicação de recursos do programa, submetendo-o à aprovação 

IV —  do colegiado delegado; 

V —  elaborar os relatórios anuais de atividades acadêmicas e de aplicação de recursos, 

submetendo-os à apreciação do colegiado pleno; 

VI —  submeter à aprovação do colegiado delegado os nomes dos professores que integrarão: 

a) a comissão de seleção para admissão de estudantes no programa; 

b) a comissão de bolsas do programa; 

c) a comissão de credenciamento e recredenciamento de docentes; 

d) as bancas examinadoras de qualificação e de defesa de trabalho de conclusão; 

VII —  definir, em conjunto com as chefias de departamentos ou de unidades administrativas 

equivalentes e os coordenadores dos cursos de graduação, as disciplinas que poderão 

contar com a participação dos estudantes de pós-graduação matriculados na disciplina 

―Estágio de Docência‖; 

VIII —  decidir ad referendum do colegiado pleno ou delegado, em casos de urgência ou 

inexistência de quórum, devendo a decisão ser apreciada pelo colegiado equivalente 

dentro de 30 (trinta) dias; 

IX —  articular-se com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) para acompanhamento, 

execução e avaliação das atividades do programa; 

X —  coordenar todas as atividades do programa sob sua responsabilidade; 

XI —  representar o programa, interna e externamente à Universidade, nas situações relativas à 

sua competência; 

XII —  delegar competência para execução de tarefas específicas; 

XIII —  zelar pelo cumprimento desta Resolução Normativa e do regimento do programa; 

XIV —  assinar os termos de compromisso firmados entre o estudante e a parte cedente de 

estágios não obrigatórios, desde que previstos na estrutura curricular do curso, nos 

termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

(Fonte: Resolução Normativa nº 95/CUn/2017) 

 

Nome Código 

Coordenadoria do Curso de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado Engenharia Têxtil FCC 

Competências/Atribuições 

I —  convocar e presidir as reuniões dos colegiados; 

II —  elaborar as programações dos cursos, respeitado o calendário acadêmico, submetendo-

as à aprovação do colegiado delegado; 

III —  preparar o plano de aplicação de recursos do programa, submetendo-o à aprovação 

IV —  do colegiado delegado; 

V —  elaborar os relatórios anuais de atividades acadêmicas e de aplicação de recursos, 

submetendo-os à apreciação do colegiado pleno; 
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VI —  submeter à aprovação do colegiado delegado os nomes dos professores que integrarão: 

a) a comissão de seleção para admissão de estudantes no programa; 

b) a comissão de bolsas do programa; 

c) a comissão de credenciamento e recredenciamento de docentes; 

d) as bancas examinadoras de qualificação e de defesa de trabalho de conclusão; 

VII —  definir, em conjunto com as chefias de departamentos ou de unidades administrativas 

equivalentes e os coordenadores dos cursos de graduação, as disciplinas que poderão 

contar com a participação dos estudantes de pós-graduação matriculados na disciplina 

―Estágio de Docência‖; 

VIII —  decidir ad referendum do colegiado pleno ou delegado, em casos de urgência ou 

inexistência de quórum, devendo a decisão ser apreciada pelo colegiado equivalente 

dentro de 30 (trinta) dias; 

IX —  articular-se com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) para acompanhamento, 

execução e avaliação das atividades do programa; 

X —  coordenar todas as atividades do programa sob sua responsabilidade; 

XI —  representar o programa, interna e externamente à Universidade, nas situações relativas à 

sua competência; 

XII —  delegar competência para execução de tarefas específicas; 

XIII —  zelar pelo cumprimento desta Resolução Normativa e do regimento do programa; 

XIV —  assinar os termos de compromisso firmados entre o estudante e a parte cedente de 

estágios não obrigatórios, desde que previstos na estrutura curricular do curso, nos 

termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

(Fonte: Resolução Normativa nº 95/CUn/2017) 

 

Nome Código 

Coordenadoria do Curso de Pós-Graduação em Especialização em Educação Escolar 

Contemporânea 

N/R 

Competências/Atribuições 

I —  convocar e presidir as reuniões dos colegiados; 

II —  elaborar as programações dos cursos, respeitado o calendário acadêmico, submetendo-

as à aprovação do colegiado delegado; 

III —  preparar o plano de aplicação de recursos do programa, submetendo-o à aprovação 

IV —  do colegiado delegado; 

V —  elaborar os relatórios anuais de atividades acadêmicas e de aplicação de recursos, 

submetendo-os à apreciação do colegiado pleno; 

VI —  submeter à aprovação do colegiado delegado os nomes dos professores que integrarão: 

a) a comissão de seleção para admissão de estudantes no programa; 

b) a comissão de bolsas do programa; 

c) a comissão de credenciamento e recredenciamento de docentes; 

d) as bancas examinadoras de qualificação e de defesa de trabalho de conclusão; 

VII —  definir, em conjunto com as chefias de departamentos ou de unidades administrativas 

equivalentes e os coordenadores dos cursos de graduação, as disciplinas que poderão 

contar com a participação dos estudantes de pós-graduação matriculados na disciplina 

―Estágio de Docência‖; 

VIII —  decidir ad referendum do colegiado pleno ou delegado, em casos de urgência ou 
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inexistência de quórum, devendo a decisão ser apreciada pelo colegiado equivalente 

dentro de 30 (trinta) dias; 

IX —  articular-se com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) para acompanhamento, 

execução e avaliação das atividades do programa; 

X —  coordenar todas as atividades do programa sob sua responsabilidade; 

XI —  representar o programa, interna e externamente à Universidade, nas situações relativas à 

sua competência; 

XII —  delegar competência para execução de tarefas específicas; 

XIII —  zelar pelo cumprimento desta Resolução Normativa e do regimento do programa; 

XIV —  assinar os termos de compromisso firmados entre o estudante e a parte cedente de 

estágios não obrigatórios, desde que previstos na estrutura curricular do curso, nos 

termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

(Fonte: Resolução Normativa nº 95/CUn/2017) 

 

Nome Código 

Núcleo de Assistência Estudantil (NAE) FG1 

Competências/Atribuições 

I —  Colaborar na estruturação e coordenação da política de assistência estudantil no 

Campus com base nas diretrizes estabelecidas pela PRAE/CoAEs, fortalecendo 

estratégias de trabalho de acompanhamento aos estudantes; 

II —  Construir estratégias de trabalho com os estudantes tendo em vista a construção de uma 

perspectiva emancipadora de educação, a partir de demandas das diferentes expressões 

da questão social na universidade; 

III —  Orientar os estudantes sobre os objetivos e a forma de operacionalização da política de 

assistência estudantil da UFSC; 

IV —  Realizar avaliações socioeconômicas para fins de concorrência e acesso aos benefícios e 

programas da PRAE; 

V —  Executar os programas e benefícios da PRAE/CoAEs no âmbito do Campus; 

VI —  Desenvolvimento análises e estudos que auxiliem na definição do perfil 

socioeconômico dos estudantes com objetivo de subsidiar e qualificar as ações. 

VII —  Desenvolver pesquisas e estudos que auxiliem na identificação de relações geradoras de 

sofrimento psíquico, bem como das motivações para essas relações; 

VIII —  Desenvolver ações de acolhimento de demandas socioassistenciais e psicossociais e de 

promoção à saúde; 

IX —  Desenvolver atividades visando a transformação de relações e situações geradoras de 

sofrimento psíquico; 

X —  Realizar acompanhamento de situações de alto risco socioassistencial, estabelecendo 

redes de atendimento junto ao Sistema Único de Saúde; 

XI —  Realizar encaminhamentos de estudantes à rede socioassistencial. 

XII —  Desenvolver atividades interdisciplinares em conjunto com demais servidores e setores; 

XIII —  Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

XIV —  Realizar o controle social dos benefícios da assistência estudantil. 

XV —  Incentivar espaços de organização social. 

XVI —  Gerenciar e executar ações do Restaurante Universitário. 

XVII —  Realizar o atendimento inicial dos estudantes que buscam a Assistência Estudantil. 
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XVIII —  Receber e encaminhar correspondências diversas. 

XIX —  Arquivar e controlar as correspondências e documentos internos e externos. 

XX —  Elaborar documentos oficiais. 

 

Nome Código 

Núcleo Pedagógico (NuPE) FG1 

Competências/Atribuições 

I —  Assessorar a Direção do Centro e as Coordenações dos Cursos de Graduação e de Pós-

Graduação na legislação educacional e em questões didático-pedagógicas, sobretudo no 

que diz respeito à reestruturação e atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

II —  Receber os novos professores no Centro, e orientá-los na perspectiva do ensino e da 

carreira, em particular no período do estágio probatório; 

III —  Criar um banco de dados do perfil socioeconômico, cultural e escolar dos estudantes e 

dos índices de aproveitamento nos Cursos de Graduação com a finalidade de subsidiar e 

monitorar os processos de ensino e aprendizagem; 

IV —  Manter o inventário da legislação educacional do ensino superior e da legislação 

institucional – UFSC – atualizado e de fácil acesso à comunidade acadêmica; 

V —  Coordenar a formação continuada dos professores e Técnicos Administrativos em 

Educação (TAEs) respondendo, tanto às demandas gerais da Direção do Centro como às 

demandas específicas dos Colegiados dos Cursos e dos Departamentos de Ensino; 

VI —  Promover orientação e acompanhamento educacional individual e em grupos de 

estudantes para fortalecer a ambientação destes à Universidade e incentivar a 

aprendizagem e os percursos formativos; 

VII —  Assessorar a política e os processos de acessibilidade por meio de estratégias que 

incrementem ações de inclusão; 

VIII —  Organizar, em cooperação com a Direção do Centro, as Coordenações dos Cursos, a 

Assistência Estudantil, a Secretaria Acadêmica e a Biblioteca Setorial, as atividades de 

recepção e integração dos estudantes ingressantes; 

IX —  Fomentar, em colaboração com as diversas instâncias da comunidade acadêmica, as 

atividades técnico-científicas e culturais de caráter extracurricular; 

X —  Coordenar os Programas de Apoio Pedagógico no âmbito do Centro; 

XI —  Elaborar e publicizar semestralmente o relatório das ações do NuPe. 

(Fonte: Regimento NuPE) 

 

Nome Código 

Núcleo de Comunicação FG1 

Competências/Atribuições 

I —  Atualizar e aprimorar os meios de comunicação digitais do campus Blumenau (site e 

redes sociais); 

II —  Elaborar pautas noticiosas para envio aos veículos de comunicação da região e do 

estado; 

III —  Atender aos veículos de comunicação; 

IV —  Cooperar no planejamento dos eventos do campus; 

V —  Realizar a cobertura audiovisual e noticiosa dos eventos do campus; 
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VI —  Criação de materiais gráficos para demandas institucionais; 

VII —  Dar suporte aos projetos, iniciativas e eventos promovidos pelos Núcleos do campus; 

VIII —  Planejar e realizar campanhas internas e externas de caráter educativo, ambiental, social 

e cultural; 

IX —  Dinamizar do fluxo de informações da Direção aos demais membros docentes, discentes 

e técnico-administrativos do campus; 

X —  Prospectar possíveis parcerias para a ampliação da atuação da UFSC Blumenau na 

região e sua inserção nos organismos sociais; 

XI —  Prestar assessoria aos docentes, discentes e técnicos para o desenvolvimento de 

competências comunicativas e de relacionamento com a imprensa. 

 

Nome Código 

Núcleo de Cultura e Arte (NuCARTE) FG1 

Competências/Atribuições 

I —  Planejar, organizar e executar eventos culturais; 

II —  Conceber programas, projetos e ações culturais de forma integrada visando contribuir 

na formação profissional e cidadã dos estudantes dos cursos de graduação e pós- 

graduação do Campus Blumenau; 

III —  Integrar os eventos culturais, sempre que possível, às atividades complementares, no 

que se refere aos aspectos formativos (ensino, pesquisa e extensão) em sintonia com as 

normas estabelecidas pelos colegiados dos cursos; 

IV —  Articular ações visando construir parcerias com os setores público e privado para a 

realização de eventos científicos, artísticos e culturais; 

V —  Estabelecer parcerias com a assessoria de Projetos de Integração Cultural da Secult-

UFSC, visando replicar os eventos que ocorrem no Campus sede da UFSC, ou no seu 

entorno geográfico, no Campus Blumenau. 
 

Nome Código 

Núcleo de Desenvolvimento Regional e Inovação (NuDRI) FG1 

Competências/Atribuições 

I —  Reunir-se em sessões ordinárias bimestrais e em sessões extraordinárias sempre que 

convocado, bem como em comissões temáticas especiais, conforme disposto n 

regimento; 

II —  Propor e organizar atividades de interação social; 

III —  Incentivar as relações de cooperação e propostas de inovação (tecnológica, social, etc.) 

entre e para grupos sociais, setores econômicos produtivos e a comunidade em geral; 

IV —  Planejar estratégias de interação, a partir de ações colaborativas e diálogo de saberes, 

conforme previsto nos Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

V —  Realizar e apoiar eventos socioculturais e científicos pertinentes a seu objetivo; 

VI —  Contribuir para o fortalecimento de espaços de discussão entre discentes e docentes de 

instituições acadêmicas e movimentos sociais do país e de outros países, no âmbito da 

temática dos estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade; 

VII —  Propugnar por uma reflexão crítica e interdisciplinar na temática dos Estudos Sociais da 

Ciência e da Tecnologia. 
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VIII —  Planejar atividades de graduação e programas de pós-graduação voltados para a 

articulação entre os 3 eixos: Formação tecnológica, educação e ciência; 

Desenvolvimento Regional e Interação Social; 

IX —  Atuar com disciplinas de Economia, CTS, Política, História, Epistemologia e 

Sociologia das Tecnologias e das Ciências; 

X —  Assessorar os professores dos cursos de engenharia no desenvolvimento das Práticas 

Curriculares para Interação Social e Desenvolvimento Regional – PIDRIS – quanto ao 

desenvolvimento de atividades que suscitem a formação para a inovação e a interação 

sociotécnica; 

XI —  Propor aos acadêmicos dos cursos atividades acadêmico-científico-culturais de imersão 

social, como observadores, como participantes de pesquisa-ação ou como estagiários de 

curta duração em empresas ou entidades públicas; 

XII —  Participar de tomadas de decisão das coordenações de curso sobre a proposta final do 

rol de disciplinas optativas a serem oferecidas a cada período, considerando o 

necessário equilíbrio entre temas técnico-científicos e das humanidades; 

XIII —  Propor alterações no presente regimento ao Colegiado do Centro. 
(Fonte: Regimento NuDRI) 

 

Nome Código 

Núcleo de Formação Continuada de Professores Educação Básica (NuFOR) FG1 

Competências/Atribuições 

I —  Promover ou realizar estudos e atividades no âmbito do Centro de Blumenau que 

contribuam para o desenvolvimento do processo de formação de profissionais da 

educação básica;  

II —  Realizar levantamento e diagnóstico junto às unidades administrativas e escolares das 

secretarias regionais e municipais de educação do Vale do Itajaí, para detectar as 

demandas de formação continuada para os profissionais da educação básica;  

III —  Representar o Centro de Blumenau, quando solicitado pela Direção, junto as Gerências 

Regionais de Educação, as Secretarias Municipais de Educação do Vale do Itajaí ou 

outras instituições de ensino em assuntos referentes a formação continuada;  

IV —  Emitir, quando solicitado pela Direção do Centro ou Departamentos de Ensino, parecer 

acerca das ações de formação continuada desenvolvidas no Centro de Blumenau;  

V —  Promover a participação dos discentes do Centro de Blumenau nos projetos de 

formação continuada.  

(Fonte: Regimento NuFor) 

 


