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BASE DE CONHECIMENTO 

 

PROGEPE: CONVOCAÇÃO DE INSTRUTOR/TUTOR/CONTEUDISTA/COORDENADOR TÉCNICO - 
PEDAGÓGICO 

 
DO QUE SE TRATA O PROCESSO? 

 

 Trata-se de processo de convocação de instrutor/tutor/conteudista/coordenador técnico – 

pedagógico para ações de desenvolvimento. 

 

 Este processo deverá ser aberto por meio do SEI/UFPR pela Unidade de Capacitacão e 

Qualificação (UCAQ) para Convocação de Instrutor/ Tutor/ Conteudista/Coordenador técnico - 

pedagógico (Abrir o Tipo do Processo - Administração        Geral: Informações e documentos). 

 
QUAIS DOCUMENTOS GERAR NO SEI E POR QUEM ASSINAR? 

 

 Deve-se inserir, preencher e assinar os seguintes formulários: 



  Termo de compatibilidade de horário (deverá ser assinado também pela chefia  

imediata do(a) servidor(a)). 

  Declaração de execução de atividades eventuais. 

  Termo de cessão de direitos autorais (quando houver pagamento para elaboração ou   

produção de qualquer tipo de material). 

  Comprovante de titulação/experiência (o documento deverá ser autenticado).  

 

 Devem assinar todos os documentos: SERVIDOR(A) convocado. A CHEFIA IMEDIATA 

assina        apenas o Termo de compatibilidade de horário. 

 
PARA QUEM ENVIAR O PROCESSO? 

 

 Enviar o processo para CDP/UCAQ – Unidade de Capacitação e Qualificação. 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 Os documentos Termo de compatibilidade de horário, Declaração de execução de 

atividades       eventuais e Termo de cessão de direitos autorais (se for o caso) deverão 

ser enviados pelo Servidor(a) à CDP/UCAQ antes do início das atividades que darão 

causa ao processo de GECC. 

 Os servidores afastados ou em licença das suas atividades funcionais por qualquer motivo NÃO 
farão jus ao recebimento de GECC. 

 Em caso de dúvidas sobre o assunto, entrar em contato com a Unidade de Capacitação e 

Qualificação pelos telefones (41) 3360-4512 / (41) 3360-4513, ou por e-mail: ucaq@ufpr.br. 
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