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Ofício Circular nº 006/2019 – PRPPG 

Declaração de Parentesco - PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA UFPR 
 

Curitiba, 19 de março de 2019 

 
Às Coordenações de Pós-graduação Stricto Sensu 

 
 

1. Conforme orientação da Coordenadoria de Governança e Riscos da UFPR, 

informamos que todos os Programas de Pós-graduação Stricto Sensu deverão inserir a 

Declaração de Parentesco para bolsistas e estagiários, conforme modelo em anexo. 

2. Tal declaração deverá ser utilizada para os casos de estagiários remunerados e 

bolsistas dos programas de pós-graduação (independentemente de qual seja a fonte 

pagadora). 

3. Esta determinação respeita o disposto no Termo de Adesão ao Programa de Fomento à 

Integridade Pública (1055626), e maiores detalhes podem ser consultados no  Despacho nº 

163/2018/UFPR/R/PROPLAN (SEI nº 1041458, em anexo) e no processo SEI nº 

23075.034944/2018-40. 

4. A guarda do referido documento ficará sob responsabilidade do Programa de Pós-

graduação e o mesmo deverá ser anexado ao processo de concessão de bolsa ou 

autorização de estágio. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Prof. Dr. Francisco de Assis Mendonça 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação  
Universidade Federal do Paraná 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Rua XV de Novembro, 1299, - - Bairro Centro, Curi�ba/PR, CEP 80060-000
Telefone: 3360-5000 - h�p://www.ufpr.br/

Despacho nº 163/2018/UFPR/R/PROPLAN

  

Processo nº 23075.034944/2018-40

  

Prezados (as):

 

1. Considerando a IN CONJUNTA Nº 01/2016 - MP/CGU (1041428), que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no
âmbito do Poder Execu�vo Federal; aponta a Integridade como um dos princípios de governança e controles internos, um dos elementos do ambiente
interno no modelo de gestão de riscos, um dos elementos do ambiente de controle; e determina que órgãos e en�dades do poder execu�vo federal
deverão ins�tuir comitê de governança, riscos e controles;

2. considerando o DECRETO Nº 9.203/2017 (1041436), que dispõe sobre a polí�ca de governança da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional; e declara que os órgãos e en�dades ins�tuirão programa de integridade com o obje�vo de promover a adoção de medidas e
ações ins�tucionais des�nadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção;

3. considerando que o mesmo decreto (1041436) declara que o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União - CGU
estabelecerá os procedimentos necessários à estruturação, à execução e ao monitoramento dos programas de integridade dos órgãos e das en�dades da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional;

4. considerando a PORTARIA Nº1.089 / CGU de 25 de abril de 2018 (1041442), que estabelece orientações para que os órgãos e as en�dades
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional adotem procedimentos para a estruturação, a execução e o monitoramento de seus
programas de integridade;

5. considerando o O�cio nº 220/18 de 17 de maio de 2018 (1055609), onde o Magnífico Reitor indica a Coordenadoria de Governança e
Riscos para coordenar o Programa de Integridade da UFPR;

6. considerando a adesão da UFPR ao PROFIP - Programa de Fomento à Integridade Pública (1055626);

7. considerando a MENSAGEM ELETRÔNICA (1041450) recebida em 06 de junho de 2018, do Diretor de Promoção da Integridade e
Cooperação Internacional da CGU, Renato de Oliveira Capanema, dirigida ao Coordenador de estruturação, execução e monitoramento do Programa de
integridade da UFPR, Aldemir Junglos, que estabelece prazos intermediários que serão monitorados para algumas etapas, dentre as quais o dia 30 de
junho de 2018 para entrega do FLUXO INTERNO PARA VERIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE NEPOTISMO;

8. considerando as orientações ob�das na capacitação oferecida pela CGU no dia 15 de junho de 2018;

 

Solicitamos que seja incluída a Declaração de Parentesco do Programa de Integridade da UFPR (modelo sugerido 1056227 em anexo), no
momento em que o agente público estabelece vínculo com a ins�tuição, conforme cada caso:

 

- SERVIDORES (TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS OU DOCENTES ATIVOS) RECÉM INGRESSOS

- PROFESSORES SUBSTITUTOS

- SERVIDORES EM MOVIMENTAÇÃO

- AGENTES PÚBLICOS NOMEADOS EM FUNÇÃO

- COLABORADORES TERCEIRIZADOS

- BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALDEMIR JUNGLOS, COORDENADOR DA PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO,
ORCAMENTO E FINANCAS, em 27/06/2018, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1041458 e o código CRC 449156AC.

 
Referência: Processo nº 23075.034944/2018-40 SEI nº 1041458

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA UFPR 

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 

 

Eu, ____________________________________ portador da carteira de identidade nº _______________, 

registrado sob CPF nº _______________________________, declaro, para os devidos fins: 

(     ) que não possuo parentesco com agentes públicos da Universidade Federal do Paraná - UFPR, ou 

detentores de cargo em comissão ou função de confiança na UFPR, sendo considerado familiar no termos 

do art. 2º, III, do Decreto 7.203/2010, o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, 

por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (pai, padrasto, mão, madrasta, avô, bisavô, tio, 

irmão, sobrinho, filho, enteado, neto, bisneto). 

(     ) que possuo parentesco com os seguintes agentes públicos da Universidade Federal do Paraná - 

UFPR, detentores de cargo em comissão ou função de confiança, sendo considerado familiar no termos do 

art. 2º, III, do Decreto 7.203/2010, o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (pai, padrasto, mão, madrasta, avô, bisavô, tio, irmão, 

sobrinho, filho, enteado, neto, bisneto). 

NOME COMPLETO GRAUA DE PARENTESCO 

  

  

  

  

  

  

 

____/____/______                           ____________________assinatura_____________________ 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
COORDENADORIA DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO

SENSU
Rua Dr. Faivre, 405 - Ed. Dom Pedro II, 1º andar, - - Bairro Centro,

Curitiba/PR, CEP 80060-140
Telefone: 41 33605405 - http://www.ufpr.br/

Despacho nº 106/2019/UFPR/R/PRPPG/CPGSS
  

Processo nº 23075.034944/2018-40
  

Ao Ilmo. Sr. 
Aldemir Junglos
Coordenador de Governança e Riscos 
CGR - UFPR
 
 
 
 
Senhor Coordenador,
 
Em atendimento ao Despacho nº 163/2018/UFPR/R/PROPLAN (SEI nº 1041458),
informamos que todos os Programas de Pós-graduação Stricto Sensu foram
orientados a implementar os novos procedimentos para informação da Declaração
de Parentesco, conforme modelo (1056227), respeitando-se o disposto no Termo de
Adesão ao Programa de Fomento à Integridade Pública (1055626), para os casos de
estagiários remunerados e bolsistas dos programas de pós-graduação
(independente de qual seja a fonte pagadora). A guarda do referido documento ficará
sob responsabilidade do Programa de Pós-graduação (ou seja, da unidade onde
acontece a concessão de bolsa ou autorização de estágio).
 
 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS
MENDONCA, Institucional, em 18/03/2019, às 22:44, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o
código verificador 1646326 e o código CRC 1C390B70.

Referência: Processo nº 23075.034944/2018-40 SEI nº 1646326
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