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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental (PPGEA) da 

Universidade Federal do Paraná teve início em 2011 e durante um ano esteve em 

atividade sem representante técnico-administrativo para organizar as informações e 

a rotina administrativa do Programa. Dessa forma, a Coordenação incumbiu-se de 

solucionar os procedimentos administrativos mais urgentes e viabilizar o andamento 

do curso, porém, alguns acompanhamentos deixaram de ser realizados, em função 

do acúmulo de atividades centralizadas nesta Coordenação.  

Tendo em vista que no ano de 2012 o PPGEA passou a contar com uma 

servidora na função de Secretária, este projeto teve como objetivo a Estruturação da 

Secretaria do Programa, visando proporcionar condições ideais para seu 

funcionamento e elevar a qualidade do serviço prestado a discentes e docentes. O 

processo iniciou-se pela estruturação física do local disponível para a instalação da 

secretaria, através de uma nova organização e de solicitações de móveis e 

materiais, tornando o ambiente mais apropriado e ergonômico e, posteriormente, 

pela organização e melhoria das questões documentais e de gestão, através de 

medidas como: implantação de arquivo; criação de modelos e padronização de 

documentos; criação de Instrução de Trabalho; coleta, organização e arquivamento 

de documentos discentes. 

Para a análise das necessidades e a implantação de tais melhorias, foram 

utilizados os conhecimentos adquiridos ao longo do Curso Superior de Tecnologia 

em Secretariado, como Técnicas Secretariais, Prática de Textos Corporativos e 

Gestão de Documentos e Arquivística, além de pesquisa bibliográfica e pesquisa de 

campo. 
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2 ANÁLISE DO AMBIENTE 

 

 

A instituição onde foi implantado o projeto é a Universidade Federal do 

Paraná (UFPR). 

 

 

2.1 HISTÓRICO 
 

 

 

Figura 1 - Praça Santos Andrade após 1926 

Fonte: http://www.ufpr.br/portalufpr/historico-2/ 

 

 

A história da Universidade Federal do Paraná começou em 1892, quando o 

político Rocha Pombo lançou, na Praça Ouvidor Pardinho, a pedra fundamental da 

Universidade do Paraná. Mas, devido à instabilidade gerada pela Revolução 

Federalista que acontecia no Sul do Brasil, o projeto não foi adiante. 

Foi apenas em 1912, que o movimento pró-Universidade do Paraná foi 

reiniciado. Nessa época, as lideranças políticas também se mobilizaram em prol da 

criação da Universidade, pois o Paraná havia perdido a Região do Contestado para 

Santa Catarina. 

http://www.ufpr.br/portalufpr/historico-2/
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No dia 19 de dezembro de 1912, Victor Ferreira do Amaral e Silva liderou a 

criação efetiva da Universidade do Paraná. 

Em 1913, a Universidade começou a funcionar – no início, como instituição 

particular. Os primeiros cursos ofertados foram Ciências Jurídicas e Sociais, 

Engenharia, Medicina e Cirurgia, Comércio, Odontologia, Farmácia e Obstetrícia. 

Após ter fundado a Universidade do Paraná, Victor Ferreira do Amaral – que foi 

também seu primeiro reitor – fez empréstimos e iniciou a construção do Prédio 

Central, na Praça Santos Andrade, em terreno doado pela Prefeitura. 

Na década seguinte veio a Primeira Guerra Mundial e, com ela, a recessão 

econômica e as primeiras dificuldades. Entre elas, uma lei que determinava o 

fechamento das universidades, pois o Governo Federal de então não recebia bem 

as iniciativas surgidas de forma independente nos estados. 

A forma encontrada na época para driblar a lei e continuar funcionando foi 

desmembrar a Instituição em faculdades. Durante cerca de 30 anos, buscou-se 

novamente a restauração da Universidade, acontecida no início da década de 50, 

quando as faculdades foram reunidas e, novamente, foi formada a Universidade do 

Paraná. 

Restaurada a Universidade, a próxima batalha visou sua federalização. Na 

época o reitor Flávio Suplicy de Lacerda mobilizou as lideranças do Estado e, em 

1950, a Universidade do Paraná tornava-se uma instituição pública e gratuita, 

adotando o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, que norteia as atividades da 

universidade. 

Após a federalização, deu-se uma fase de expansão da Universidade: a 

construção do Hospital de Clínicas em 1953, do Complexo da Reitoria em 1958, e 

do Centro Politécnico em 1961. 

A Universidade Federal do Paraná tem 100 anos de história, e é, além de 

símbolo de Curitiba, a maior criação da cultura paranaense e a primeira 

Universidade do Brasil. 

 

 

 

 

 



8 

2.2 MISSÃO, PRINCÍPIOS E VALORES 

 

 

Missão 

 Fomentar, construir e disseminar o conhecimento, contribuindo para a                  
formação do cidadão e desenvolvimento humano sustentável. 

 
Princípios 

 Universidade pública, gratuita, de qualidade e comprometida 
socialmente. 

 Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão 

 Liberdade na construção e autonomia na disseminação do 
conhecimento. 

 Respeito a todas as instâncias da sociedade organizada. 
 
Valores 

 Comprometimento com a construção do saber e formação de 
profissionais competentes e compromissados socialmente. 

 Ambiente pluralista, onde o debate público é instrumento da convivência 
democrática. 

 Preservação e disseminação da cultura brasileira. 

 Proposição de políticas públicas. 

 Comprometimento da comunidade universitária com a Instituição. 

 Gestão participativa, dinâmica e transparente comprometida com 
melhores condições de trabalho e qualidade de vida. 

 Eficiência, eficácia e efetividade no desenvolvimento das atividades 
institucionais. 

 Isonomia no tratamento dispensado às Unidades da Instituição. 

 Respeito aos critérios institucionais usados na alocação interna de 
recursos. 

 Cultura de planejamento e avaliação contínua da vida universitária. 
(UFPR, 2012) 

     

 

2.3 LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

 

 

A Universidade possui hoje 12 setores, que tem a função de executar, 

coordenar e fiscalizar as unidades didático-pedagógicas e de pesquisa das áreas de 

conhecimento. São eles: 

 Setor de Ciências Agrárias 

 Setor de Ciências Biológicas 

 Setor de Ciências Sociais Aplicadas 

 Setor de Ciências Exatas 

 Setor de Ciências Jurídicas 

 Setor de Ciências da Saúde 

http://www.agrarias.ufpr.br/#_blank
http://www.bio.ufpr.br/#_blank
http://www.sociais.ufpr.br/#_blank
http://www.exatas.ufpr.br/#_blank
http://www.direito.ufpr.br/#_blank
http://www.saude.ufpr.br/#_blank
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 Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 

 Setor de Ciências da Terra 

 Setor de Educação Profissional e Tecnológica 

 Setor de Educação 

 Setor Litoral 

 Setor de Tecnologia 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental (PPGEA), no qual 

foi implantado o projeto de Estruturação da Secretaria, teve início no ano de 2011 e 

faz parte do Setor de Tecnologia, que possui 08 cursos de Graduação, 11 de 

Especialização, 08 de Mestrado e 06 de Doutorado. 

O PPGEA conta hoje com 13 professores, 01 coordenador e 01 secretária, e 

respeita a seguinte hierarquia: 

 

 
 

Figura 2 – Hierarquia PPGEA 
Fonte: Os autores 

  

        

As funções dos professores e funcionários do PPGEA são: 

Coordenador: Responsável pelas diretrizes pedagógicas e administrativas do 

PPGEA. 

Professores: Responsáveis por ministrar aulas, orientar os alunos e projetos, 

e participar de discussões para aprimoramento pedagógico do PPGEA. 

Secretária: Responsável pela rotina administrativa e secretarial do PPGEA, 

através de atividades como: manutenção de arquivos; fluxo de informações; controle 

http://www.humanas.ufpr.br/#_blank
http://www.terra.ufpr.br/#_blank
http://www.sept.ufpr.br/#_blank
http://www.educacao.ufpr.br/#_blank
http://www.litoral.ufpr.br/#_blank
http://www.tecnologia.ufpr.br/#_blank
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acadêmico de discentes; organização de reuniões e seminários; requisição de 

materiais e serviços; organização do ensalamento. 
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3 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 

1ª ETAPA – ANÁLISE DO AMBIENTE E COLETA DE INFORMAÇÕES PARA A 

ELABORAÇÃO DO PROJETO 

 

Esta etapa do Projeto consistiu-se na análise do local e de informações 

referentes ao Curso e às competências das Secretarias de Programas de Pós-

Graduação dentro da Universidade Federal do Paraná.  

 

O problema de pesquisa consiste em dizer, de maneira clara, objetiva, 
compreensível e operacional, qual a dificuldade que se pretende resolver, 
para qual questão não resolvida se pretende buscar uma solução. 
(RODRIGUES, 2006, p. 158) 

 

Durante a realização desta etapa, foram coletados dados sobre a fundação do 

curso: seu projeto pedagógico, seus processos seletivos, seus professores e seus 

alunos. Também foram feitas as primeiras análises sobre como poderia ser 

organizado o espaço para a Secretaria que estava sendo implantada e foram feitos 

os primeiros contatos com outras Secretarias e com a Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (PRPPG), a fim de conhecer melhor os procedimentos e fazer uma 

análise de tudo o que deve ser desenvolvido, visando aprimorar a estrutura 

organizacional do Programa. 

Neste período, com base nos conhecimentos adquiridos ao longo da 

formação em Secretariado, em pesquisas bibliográficas e em pesquisas de campo, 

foram detectadas as necessidades da Secretaria e, a partir disso, definidos 

“Objetivos Específicos” e ações necessárias para realizá-los, conforme segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Tabela 1 – Objetivos e ações para a implantação do Projeto de Estruturação do PPGEA 

OBJETIVO AÇÕES 

Estruturar o espaço físico da Secretaria 

Analisar o local, para melhor utilização o 

espaço, e solicitar móveis e materiais de 

expediente. 

Incluir o curso no Sistema Integrado de 

Ensino (SIE) 

Encaminhar um processo à Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), 

solicitando a regularização do curso no 

Sistema, e efetuar o registro acadêmico 

de todas as disciplinas ofertadas por 

trimestre e de todos os alunos, desde o 

início do curso. 

Organizar e padronizar a documentação 

física e eletrônica do curso 

Organizar e arquivar a documentação 

física e eletrônica do curso, tanto 

administrativa quanto acadêmica, e criar 

modelos para padronização dos 

documentos, tendo como base as normas 

para documentação oficial. 

Organizar a documentação dos alunos 

do curso 

Solicitar à PRPPG a relação de 

documentos necessários para regularizar 

o cadastro de alunos do curso na 

secretaria, solicitar a eles, e organizar um 

arquivo dessa documentação. 

Elaborar uma Instrução de Trabalho 

sobre “Solicitação de Passagens e 

Diárias” 

Coletar informações sobre este processo 

(todas as regras, prazos e procedimentos 

específicos) com o setor de viagens da 

PRPPG e através de Pesquisa de Campo 

em outras secretarias. Após a coleta, 

reunir as informações na Instrução de 

Trabalho. 

Fonte: Os autores 
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2ª ETAPA – ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA 

 

Como a Secretaria do PPGEA foi implantada no início do ano, com a 

contratação da servidora técnico-administrativa, a estruturação do ambiente precisou 

ser formulada desde as necessidades primárias.  

A Secretaria encontra-se na mesma sala onde está a Secretaria do Curso de 

Engenharia Ambiental (Graduação) e, no início da elaboração deste projeto, contava 

apenas com uma mesa, uma cadeira e um computador usados, cedidos pela 

secretaria do curso de graduação (conforme Apêndice A). Diante disso, foram 

relacionados os móveis necessários para organizar o espaço da Secretaria do 

PPGEA, como segue: 

 

 

Tabela 2 – Materiais necessários para a estruturação da Secretaria do PPGEA 

QUANTIDADE ITEM 

01 Mesa 

01 Cadeira 

01 Computador 

01 Gaveteiro 

01 
Arquivo de Pastas Suspensas (para arquivo da documentação do 

curso e documentação de discentes e docentes). 

Fonte: Os autores 

 

 

Porém, em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PRPPG), recebeu-se a informação de que não há verba disponível na UFPR para 

compra de bens permanentes para os Programas de Pós-Graduação, por tempo 

indeterminado. 

Com isso, foi preciso encontrar outro meio de mobiliar o espaço. Em contato 

com secretários de outros programas de pós-graduação, recebeu-se a informação 

de que existe o setor de “Materiais Inservíveis” dentro do Centro Politécnico da 

UFPR, que armazena materiais às vezes em condições de uso, que foram 

inutilizados por outros departamentos em função da chegada de novos. Em visita ao 

setor, foi possível localizar uma mesa e uma cadeira giratória, ainda em condições 
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de uso, e os materiais foram prontamente instalados na secretaria, mediante 

apresentação da solicitação escrita.  

Os móveis foram utilizados de maneira provisória e o Departamento de 

Engenharia Ambiental, gentilmente, fez a solicitação de uma mesa e uma cadeira 

novas, bem como de um gaveteiro, para serem utilizados até que se possa adquirir 

móveis com recursos do Programa. 

Um novo computador foi cedido pelo Professor Coordenador do PPGEA, para 

que fosse possível devolver à secretaria do curso de graduação o qual estava sendo 

utilizado provisoriamente. 

A aquisição do arquivo de pastas suspensas não foi possível, até que a UFPR 

disponibilize verba para bens permanentes para a Pós-Graduação. 

Ainda a fim de organizar o ambiente de trabalho, foi feito à PRPPG o pedido 

de material de consumo, com itens como: bandeja porta-documentos (para mesa), 

grampeador, envelopes, pastas, bloco de anotações, cesto para lixo, entre outros. 

Após a conclusão desta etapa, a Secretaria já se encontrava pronta para 

receber alunos e professores e dar início às primeiras atividades (a nova estrutura 

da secretaria pode ser verificada no Apêndice B). 

 

 

3ª ETAPA – INCLUSÃO DO CURSO NO SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO (SIE) 

 

Esta etapa iniciou-se pela elaboração de um processo, em 06 de junho de 

2012, que solicitava a correção no elenco de disciplinas do PPGEA constante na 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), pois estava ainda com o 

registro das disciplinas sugeridas no projeto inicial do curso, não tendo sido 

atualizado após as alterações exigidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC). 

Essas retificações foram concluídas, por parte da PRPPG, em janeiro de 2013. 

Para entender o processo da inclusão dos registros do curso no SIE, foram 

feitas várias consultas à PRPPG e a Secretários de outros cursos de Pós-

Graduação. Porém, em todas as conversas, recebeu-se a informação de que este 

sistema, utilizado na Universidade pelos cursos de Graduação, não atendia todas as 

necessidades da Pós-Graduação, que tem algumas especificidades (como períodos 

letivos trimestrais, no lugar dos semestrais ou anuais da graduação, por exemplo). 



15 

Não foi possível localizar uma secretaria de Pós-graduação que utilize o sistema, 

para fornecer informações sobre o processo. Alguns secretários, inclusive, disseram 

já terem feito várias tentativas, mas todas sem sucesso, e acreditam que não existe 

alguma secretaria de Pós-Graduação que utilize atualmente o SIE para registro e 

controle das informações acadêmicas do curso e dos alunos. As secretarias utilizam 

formas próprias de controle das informações. 

Tendo em vista os vários problemas que poderia haver por utilizar um sistema 

diferente das demais Secretarias (como, por exemplo, gerar pelo SIE o histórico de 

um aluno que tenha cursado uma disciplina em outro Programa de Pós-Graduação 

da Universidade, que não possua seus registros no Sistema), e por perceber que 

não seriam atendidas todas as necessidades do curso, foi resolvido, em conversa 

com o Coordenador do PPGEA, que será mantido, também, um registro em arquivo 

próprio. 

Como é esperado um Sistema aplicado às necessidades da Pós-Graduação, 

o Coordenador do PPGEA, que possui conhecimento em Banco de Dados, elaborou 

um documento eletrônico para inserção dos dados, que facilitará a exportação das 

informações para um outro Sistema, que possa ser disponibilizado no futuro pela 

Universidade. 

 

 

4ª ETAPA – PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FÍSICA 

E ELETRÔNICA DO CURSO 

 

 “O arquivo precisa ser organizado de forma que proporcione condições de 

segurança, precisão, simplicidade, flexibilidade e acesso” (MEDEIROS; 

HERNANDES, 2010, p. 228).  

Quando se iniciou a implantação deste projeto, o PPGEA não possuía ainda 

um local reservado para a organização de seu arquivo. Os documentos elaborados e 

recebidos até então, vinham sendo armazenados na sala do Coordenador do 

Programa, de forma provisória.  

Durante esta etapa do projeto, foi organizada toda a documentação física do 

curso, que foi arquivada seguindo a seguinte ordem metodológica: Ideográfica 

Alfabética – Cronológica. Apesar de ser considerado um dos métodos mais difíceis 

de arquivamento pelos autores Medeiros e Hernandes (2010, p. 253), acreditou-se 



16 

que melhor se ajustava às necessidades do Programa. As pastas de arquivos no 

computador foram organizadas seguindo esta mesma ordem. 

Como não foi possível efetuar a compra de um Arquivo para o PPGEA, 

tampouco encontrar um entre os móveis usados disponíveis na UFPR, foi feito um 

pedido de algumas pastas com elástico e etiquetas, para que, até que se receba um 

espaço apropriado para o arquivo, seja possível manter estes documentos 

organizados (conforme Apêndice C e Apêndice D). As pastas se encontram em uma 

sala com chave, onde ficam os documentos e materiais do Departamento, da 

Coordenação da Graduação e da Coordenação da Pós-Graduação de Engenharia 

Ambiental. 

 A aquisição do Arquivo está entre as prioridades do Programa, tendo em 

vista que as pastas com elástico comprometerão a qualidade da gestão de 

documentos e a facilidade no acesso a informações, à medida que o curso se 

expanda. 

Foram feitos alguns ajustes, também, para uma devida disponibilização dos 

documentos, como quando se constatou que havia algumas Atas sem todas as 

assinaturas dos presentes, que foram revistas uma a uma e as assinaturas faltantes, 

coletadas individualmente. Faltam apenas as de alguns professores que se 

encontram em licença e, assim que eles retornarem, serão completadas todas as 

assinaturas e as atas serão digitalizadas, para disponibilização no sítio eletrônico do 

curso. 

O processo de padronização dos documentos expedidos pela Secretaria foi 

feito através da criação de modelos, elaborados com base em normas e padrões de 

Redação Empresarial e Oficial. Durante este processo, baseou-se no Manual de 

Redação da Presidência da República (MENDES; FORSTER JÚNIOR, 2002) e no 

livro Correspondência (BELTRÃO, 2007), que possuem orientações sobre, por 

exemplo, as definições e finalidades de diferentes tipos de documentos, a 

diagramação devida, a forma adequada de redação e o uso de pronomes de 

tratamento. 

No Anexo 1, pode-se observar o modelo utilizado anteriormente pelo PPGEA, 

e, no Apêndice E, o modelo elaborado nesta etapa. 
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5ª ETAPA – COLETA E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ALUNOS 

  

Quando se iniciou esta etapa, o PPGEA ainda não possuía um arquivo 

devidamente organizado com a documentação dos alunos do Programa. 

Além da evidente importância de se manter um controle documental de 

todos os alunos pertencentes ao Programa, existe uma exigência, por parte do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade Federal do 

Paraná, de documentação para a emissão de diplomas, conforme a Resolução nº 

65/09-CEPE, Art. 81.  

A partir da consulta à resolução, foram relacionados os documentos 

necessários para o cadastro dos alunos e estes solicitados a cada um. Após a 

entrega de toda a documentação, esta foi organizada para arquivamento de acordo 

com a ordem metodológica estabelecida na 4ª Etapa deste projeto: Ideográfica 

Alfabética – Cronológica. 

Em conversa com o coordenador do PPGEA, foi definido que seria 

adequado elaborar uma ficha individual de cadastro, para ser armazenada junto à 

documentação de cada aluno, com uma síntese de suas informações acadêmicas e 

documentais, uma vez que não há um sistema compartilhado para inserção de tais 

informações e, mesmo que o secretário mantenha um arquivo eletrônico próprio 

para isso, o acesso a essas informações poderia ser comprometido caso fosse 

necessário em um período de ausência do servidor. 

Desta forma, foi elaborada a ficha, conforme Apêndice F, e , ao final desta 

etapa, a documentação de todos os alunos estava reunida e arquivada, e as 

informações inseridas em suas fichas individuais, tornando mais eficiente o acesso 

ao cadastro e a informações discentes. 

 

 

6ª ETAPA – ELABORAÇÃO DA INSTRUÇÃO DE TRABALHO SOBRE 

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS 

 

Esta etapa foi prevista no projeto em virtude dos diversos critérios e pré-

requisitos para estas solicitações, que ainda não estavam reunidos em um 

documento de fácil manuseio e compreensão. Percebeu-se a necessidade de utilizar 

esta ferramenta da qualidade para organizar todas essas informações, instruir sobre 
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o processo operacional da atividade, e disponibilizar modelos para a elaboração dos 

documentos necessários para a conclusão da solicitação, evitando falhas no 

processo. Essa Instrução de Trabalho será destinada a servidores que precisem 

realizar este procedimento e ainda não tenham conhecimento, no Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Ambiental ou em outro programa de pós-graduação que 

tenha interesse em utilizá-la. 

A coleta das informações ocorreu por meio de pesquisa de campo - através 

de contato com secretários de outros programas de pós-graduação -, através de 

questionamentos junto ao setor responsável por Viagens, na Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação, e através de consulta ao Regulamento do Programa de 

Apoio à Pós-Graduação (PROAP), anexo à Portaria CAPES nº 64, de 24 de março 

de 2010. 

Para a elaboração da Instrução de Trabalho, foram feitas pesquisas em busca 

de publicações que instruíssem sobre o processo de elaboração dessa ferramenta 

da qualidade, porém, não foi possível localizar. Desta forma, buscou-se por 

exemplos, para poder utilizar como base para a elaboração da instrução proposta. 

Entre os exemplos utilizados, está a Instrução de Trabalho disponibilizada pelo 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), em seu sítio 

eletrônico. 

A Instrução de Trabalho sobre Solicitação de Passagens e Diárias compõe 

este relatório, como Apêndice G. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizada a pesquisa bibliográfica 

nas áreas secretarial e metodológica, tendo em vista que, para cada etapa 

desenvolvida, identificou-se a necessidade de referências para embasar a criação 

e/ou alteração de cada item do processo. 

“A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente.” (GIL, 2008, p. 50) 

Utilizou-se também a pesquisa de campo, que, de acordo com Fachin (2003, 

p. 134) “é frequentemente empregada em investigações que procuram avaliar a 

eficácia de um conjunto de processos para auxiliar a sociedade.”. A pesquisa de 

campo foi desenvolvida junto à Sra. Maristela Bandil, que é servidora da 

Universidade Federal do Paraná há 29 anos, e atua há 25 anos como Secretária do 

Centro de Estudos de Engenharia Civil e do Programa de Pós Graduação em 

Métodos Numéricos, a fim de utilizar sua experiência na área secretarial dentro da 

Universidade para auxiliar quanto à viabilidade da implantação do projeto. À medida 

que o Projeto foi implantado, contou-se também com a colaboração de outros 

secretários da Universidade. 

A ordem de implantação foi iniciada pela estrutura física da secretaria, pois o 

Programa possuía móveis cedidos pela secretaria do curso de graduação, que já 

não se adequavam mais as necessidades daquele momento. Em seguida, solicitou-

se a inclusão do curso no Sistema Integrado de Ensino, o qual não foi possível, 

conforme relatado na 3ª etapa deste relatório. Posteriormente, organizou-se o 

arquivo físico e eletrônico e, por fim, trabalhou-se no desenvolvimento da Instrução 

de Trabalho para Solicitações de Passagens e Diárias, que permanecerá disponível 

na secretaria com o intuito de auxiliar servidores que substituam o Secretário em 

períodos de sua ausência, ou que iniciem no Programa, através de uma ferramenta 

elaborada de forma minuciosa, detalhando todos os itens do processo até sua 

conclusão, em função de suas várias regras e restrições. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Analisando as condições organizacionais encontradas na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental (PPGEA), a partir dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do Curso Superior de Tecnologia em 

Secretariado, foi possível identificar pontos a serem revistos e aprimorados, 

viabilizando a saúde operacional do Programa. 

Durante a implantação do Projeto, percebeu-se uma melhoria significativa na 

estrutura da Secretaria, tanto em aspectos físicos, quanto no controle de 

procedimentos, no acesso a informações e na gestão documental. 

Ainda que não tenha sido possível implantar plenamente algumas etapas do 

Projeto, como descrito neste relatório, em função de restrições organizacionais da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), é possível avaliar positivamente cada uma 

dessas etapas, tendo em vista a discussão promovida acerca desses assuntos, e a 

atenção voltada à necessidade de solução de certos aspectos, no âmbito do PPGEA 

e da Universidade. Além disso, para essas etapas que não puderam ser plenamente 

concluídas, foram atribuídas medidas que pudessem amenizar as deficiências 

diagnosticadas nos processos, até que seja possível organizar estes processos da 

maneira ideal. 

A sustentabilidade das ações tomadas na execução deste projeto depende 

agora da atenção dos agentes executores dos procedimentos, através da 

manutenção dos processos, da ampla comunicação interna, e do respeito aos 

padrões estabelecidos, no caso de novas atividades que venham a aparecer. 

Este trabalho de estruturação interfere em toda a cadeia de atividades do 

PPGEA, à medida que eleva a qualidade do serviço prestado a discentes e 

docentes, de forma ampla, e a qualidade das condições de trabalho do Secretário do 

Programa, através de uma nova estrutura física, mais apropriada e ergonômica. 
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ANEXO 1 – EXEMPLO DE OFÍCIO ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

 

Fonte: Arquivo PPGEA 


