
Prezados Coordenadores(as) e Secretários(as),  
  
Segue cronograma relativo ao final do exercício de 2021 para cumprimento em relação 
aos processos.   
  
15/09 – Encaminhar solicitações de processos de COMPRAS (materiais e 
serviços) até a data de 15/09/2021;  
12/10 – Data limite para solicitações de pedido de transferência de recursos para o 
Almoxarifado Central, Imprensa, Correio e demais unidades;  
05/11 - Última data para recebimento de qualquer mercadoria (bens de consumo e 
permanentes) ou serviços, cujos documentos devam ser anexados ao processo. Após 
esta data, solicitar ao fornecedor a entrega dos materiais ou execução do serviço em 
2022;  
08/11 - Data limite para Requisição de material do almoxarifado    
15/11 - Data limite para encaminhamento dos processos de compras com os 
documentos para pagamento ao fornecedor (nota fiscal, atesto de recebimento, relatório 
de entrada no Almoxarifado e outros solicitados em cada caso, em despacho próprio 
após o registro do empenho nos autos processuais);  
15/11 - Todos os processos que não forem encaminhamentos para pagamento deverão 
ser encaminhados para UCEO / PRPPG para serem inscritos em restos a pagar, ficando 
seu recebimento e demais andamentos postergados para 2022. Por favor, devolver os 
processos com um despacho solicitando a inclusão em restos a pagar e o motivo.   
19/11- Data limite para envio de processos de passagens e diárias.  
24/11 até as 17hs - Data e hora limite para envio de processos de auxílio financeiro a 
estudantes.  
  
Aproveitamos para informar algumas diretrizes importantes:  
  
As solicitações de viagens (passagens e/ou darias) devem atender a ordem de 
serviço  Ordem de Serviço 02-2020/GR  constante no link: 
http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2020/03/ordem-de-servio-02-2020.pdf 
  
Houve uma alteração no regramento do auxílio à estudante constante no site da 
PRPPG no item 4:  
  
Em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e até que haja normativa 
específica da UFPR, os formulários que possuem dados pessoais de alunos devem ser 
enviados com nível de acesso restrito. ATENÇÃO: O processo deve ser público, 
apenas o formulário e documentos que possuam dados pessoais é que devem 
estar restritos;   
  
http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2021/08/regramento-para-o-envio-de-
processos-de-auxilio-financeiro-a-estudante-v2.pdf  
  
Desde já agradecemos,  
  
Atenciosamente, 
  
UCEO PRPPG  
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