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1. OBJETIVO 

 

Esta NORMA tem por objetivo padronizar os procedimentos de elaboração dos instrumentos normativos 

criados pela Pró-Reitoria de Gestão e Governança (PR6), assim como fixar seu padrão de controle. 

 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Procedimentos a serem adotados quando houver a necessidade de elaborar instrumentos normativos que 

padronizem as atividades de um setor da Pró-Reitoria de Gestão e Governança. Essas normas devem servir de 

base para melhoria dos processos da Pró-Reitoria. 

A PR6 é responsável, dentre outras atribuições, pela normatização de procedimentos administrativos, de forma 

a assegurar a integridade e o controle dos riscos inerentes às atividades da Universidade. 

  

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

A responsabilidade pela elaboração, revisão e cancelamento desta NORMA é da Divisão de Governança da 

PR6. 

 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 

 

 

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Não aplicável. 

 

 

6. DEFINIÇÕES  

 

6.1. SIGLAS 

 

ETU - Escritório Técnico da Universidade/UFRJ 

PR6 – Pró-Reitoria de Gestão e Governança/UFRJ 
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1. OBJETIVO

Esta NORMA tem por objetivo padronizar os procedimentos de elaboração dos instrumentos normativos
criados pela Pró-Reitoria de Gestão e Governança (PRÓ), assim como fiXar seu padrão de controle.

2. ÇAMPO DE APLICAÇÃO

Procedimentos a serem adotados quando houver a necessidade de elaborar instrumentos normativos que
padronizem as atividades de um setor da Pró-Reitoria de Gestão e Governança. Essas normas devem servir de
base para melhoria dos processos da Pró-Reitoria.
A PRÓ é responsável, dentre outras atribuições, pela normatização de procedimentos administrativos, de forma
a assegurar a integridade e o controle dos riscos inerentes às atividades da Universidade.

3. RESPONSABILIDADES

A responsabilidade pela elaboração, revisão e cancelamento desta NORMA e da Divisão de Governança da
PR6.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Lei nO 9.784, de 29 dejaneiro de 1999

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Não aplicável.

6. DEFINIÇÕES

6.1. SIGLAS

ETU - Escritório Técnico da Universidade/UFRJ
PR6 - Pró-Reitoria de Gestão e Governança/UFRJ
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PU – Prefeitura Universitária/UFRJ 

 

 

6.2. TERMOS 

 

Aprovador – função ou pessoa que aprova um padrão. 

 

Arquivo de Normas – local físico utilizado para o armazenamento dos documentos-matriz dos instrumentos 

normativos da PR6.  

 

Capacidade Técnica – aptidão profissional e/ou operacional para a prestação de determinado serviço ou 

para o fornecimento de um bem específico. 

 

Consenso/Aprovação – concordância formal realizada pelos envolvidos na utilização dos instrumentos 

normativos, quanto ao seu cumprimento e adequação à prática diária.  

 

Documento-Matriz – documento que contém a versão original e final do instrumento normativo, com os 

sinais de validação. Ele será base para abertura de processo administrativo específico, para aprovação pelo 

Pró-Reitor de Gestão e Governança e tramitação para validação e divulgação. 

 

Emissor – função ou pessoa que emite um padrão. 

 

Instrumentos normativos - todos os documentos (Norma Geral, Circular Normativa, Instrução Normativa e 

Procedimento) que estabelecem e formalizam diretrizes básicas, com a finalidade de suportar os processos 

funcionais da Pró-Reitoria e definem, entre outros, sua estrutura de autoridade, responsabilidades, alçadas e 

delegação de poderes, expresso de maneira detalhada e objetiva.  

 

Normatização – é o processo de estabelecimento de instrumentos normativos e procedimento operacional 

padrão, visando, principalmente, fortalecer os controles internos e atender as legislações em vigor.  

 

Padronização – conjunto de atividades sistemáticas para estabelecer, utilizar e avaliar padrões quanto ao seu 

cumprimento, à sua adequação e aos seus efeitos sobre os resultados. 

 

Políticas e Diretrizes – são instrumentos de competência dos integrantes da alta administração e dos 

Conselhos Superiores, de caráter conjuntural e estrutural, que definem linhas gerais de ações para as funções 

subordinadas, orientando quanto às características que devem ser observadas para divulgação de assuntos 

relacionados com a sua área de atuação, bem como a elaboração das demais normas. Têm a finalidade de 

orientar a ação dos gestores, estabelecendo o modo de agir da PR6, expresso de maneira geral e abrangente.  

 

Procedimento – sequência de ações ou instruções a serem seguidas para resolver um problema ou efetuar uma 

tarefa. 

 

Representação gráfica – detalhamento do processo através de fluxogramas. 

 

Restrição de Acesso – recurso que restringe o acesso a alguns instrumentos normativos. Somente pessoas 

formalmente autorizadas e relacionadas com o processo descrito no documento podem ter acesso a documentos 

de acesso restrito. 

 

Texto Base – texto elaborado a partir de informações técnicas, dados, instruções existentes ou práticas 

adotadas, relativas ao assunto a ser normatizado ou à revisão de uma norma.  

 

Verificador – função de quem revisa a norma. 
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PU - Prefeitura Universitária/UFRJ

6.2. TERMOS

Aprovador - função ou pessoa que aprova um padrão.

Arquivo de Normas - local fisico utilizado para o armazenamento dos documentos-matriz dos instrumentos
normativos da PR6.

Capacidade Técnica - aptidão profissional e/ou operacional para a prestação de determinado serviço ou
para o fornecimento de um bem específico.

Consenso/Aprovação - concordância formal realizada pelos envolvidos na utilização dos instrumentos
normativos, quanto ao seu cumprimento e adequação à pratica diaria.

Documento-Matriz - documento que contém a Versão original e final do instrumento normativo, com os
sinais de Validação. Ele sera base para abertura de processo administrativo específico, para aprovação pelo
Pró-Reitor de Gestão e Governança e tramitação para validação e divulgação.

Emissor - função ou pessoa que emite um padrão.

Instrumentos normativos - todos os documentos (Norma Geral, Circular Normativa, Instrução Normativa e
Procedimento) que estabelecem e formalizam diretrizes basicas, com a finalidade de suportar os processos
funcionais da Pró-Reitoria e definem, entre outros, sua estrutura de autoridade, responsabilidades, alçadas e
delegação de poderes, expresso de maneira detalhada e objetiva.

Normatização - e o processo de estabelecimento de instrumentos normativos e procedimento operacional
padrão, visando, principalmente, fortalecer os controles internos e atender as legislações em vigor.

Padronização - conjunto de atividades sistemáticas para estabelecer, utilizar e avaliar padrões quanto ao seu
cumprimento, à sua adequação e aos seus efeitos sobre os resultados.

Políticas e Diretrizes - são instrumentos de competência dos integrantes da alta administração e dos
Conselhos Superiores, de caráter conjuntural e estrutural, que definem linhas gerais de ações para as funções
subordinadas, orientando quanto as características que devem ser observadas para divulgação de assuntos
relacionados com a sua area de atuação, bem como a elaboração das demais normas. Têm a finalidade de
orientar a ação dos gestores, estabelecendo o modo de agir da PR6, expresso de maneira geral e abrangente.

Procedimento - sequência de ações ou instruções a serem seguidas para resolver um problema ou efetuar uma
tarefa.

Representação gráfica - detalhamento do processo atraves de fluxogramas.

Restrição de Acesso - recurso que restringe o acesso a alguns instrumentos normativos. Somente pessoas
formalmente autorizadas e relacionadas com o processo descrito no documento podem ter acesso a documentos
de acesso restrito.

Texto Base - teXto elaborado a partir de informações técnicas, dados, instruções existentes ou praticas
adotadas, relativas ao assunto a ser normatizado ou à revisão de uma norma.

Verificador - função de quem revisa a norma.

2de 13



3 de 13 

 

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

7.1 DA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

 

7.1.1 Os instrumentos normativos deverão respeitar o padrão visual e formato estabelecidos no presente 

documento.  

 

7.1.2 Todos os instrumentos normativos devem conter os seguintes tópicos: 

I – Objetivo;  

II – Campo de aplicação; 

III – Responsabilidades; 

IV – Documentos de Referência; 

V – Documentos Complementares; 

VI – Definições; 

VII – Considerações Gerais; 

VIII – Histórico da revisão e Quadro de aprovação. 

 

7.1.3 O conteúdo do instrumento normativo deve ser o mais simples e objetivo possível, visando o fácil e 

rápido entendimento pelo usuário. 

 

7.1.3.1 A redação do instrumento normativo deve seguir a norma culta da Língua Portuguesa, não prescindindo 

de clareza, precisão e objetividade. 

 

 

7.2 DA CONFIGURAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 

7.2.1 Os instrumentos normativos, em versão eletrônica ou impressa, serão apresentados em formato A4 e na 

posição retrato. Quando necessitar de melhor clareza e entendimento, poderão ser usados na posição paisagem 

ou em outros formatos. 

 

7.2.2 Os instrumentos normativos conterão cabeçalho e rodapé, conforme disposto nos itens a seguir. 

 

7.2.2.1 O cabeçalho da primeira página deve conter as seguintes informações obrigatórias: 

I - Logomarca da UFRJ; 

II – Código de identificação; 

III - Nomenclatura do instrumento normativo;  

IV - Data da publicação; 

V - Data da revisão. 

 

7.2.2.2 É obrigatório a inserção da numeração da página no rodapé, alinhado a direita, conforme o exemplo. 

 

7.2.2.3 No caso de manuais, os elementos II, IV e V do item 7.2.2.1 podem ser dispostos no rodapé. 

 

7.2.3 O código de identificação que aparece no cabeçalho será composto de uma sequência de 10 (dez) 

caracteres que identificam o instrumento normativo, com os seguintes itens: 

I – Tipo IN: tipo de instrumento normativo;  

II – Título: organização em nível de Administração da Pró-Reitoria; 

III – Capítulo: área subordinada ao título; 

IV – Seção: processo ou tema do instrumento normativo; 

V – Nome: sequencial do instrumento normativo; 

VI – Revisão: número de ordem de emissão/revisão. 

 

7.2.3.1 A codificação e numeração que identificam o instrumento normativo devem estar de acordo com a 

tabela do ANEXO I. 
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7. coNsIDERAÇõEs GERAIS

7.1 DA ELABORAÇÃO Dos INSTRUMENTOS NoRMATIvos

7.1.1 Os instrumentos normativos deverão respeitar o padrão Visual e formato estabelecidos no presente
documento.

7.1.2 Todos os instrumentos normativos devem conter os seguintes tópicos:
I- Objetivo;
II - Campo de aplicação;
III - Responsabilidades;
IV - Documentos de Referência;
V - Documentos Complementares;
VI - Definições;
VII- Considerações Gerais;
VIII- Histórico da revisão e Quadro de aprovação.

7.1.3 O conteúdo do instrumento normativo deve ser o mais simples e objetivo possível, visando o facil e
rapido entendimento pelo usuário.

7.1.3.1 A redação do instrumento normativo deve seguir a norma culta da Língua Portuguesa, não prescindindo
de clareza, precisão e objetividade.

7.2 DA coNFIGURAÇÃo Dos DocUMENTos

7.2.1 Os instrumentos normativos, em versão eletrônica ou impressa, serão apresentados em formato A4 e na
posição retrato. Quando necessitar de melhor clareza e entendimento, poderão ser usados na posição paisagem
ou em outros formatos.

7.2.2 Os instrumentos normativos conterão cabeçalho e rodapé, conforme disposto nos itens a seguir.

7.2.2.1 O cabeçalho da primeira página deve conter as seguintes informações obrigatórias:
I - Logomarca da UFRJ;
II- Código de identificação;
III - Nomenclatura do instrumento normativo;
IV - Data da publicação;
V - Data da revisão.

7.2.2.2 É obrigatório a inserção da numeração da página no rodapé, alinhado a direita, conforme o exemplo.

7.2.2.3 No caso de manuais, os elementos II, IV e V do item 7.2.2.1 podem ser dispostos no rodapé.

7.2.3 O código de identificação que aparece no cabeçalho sera composto de uma sequência de 10 (dez)
caracteres que identificam o instrumento normativo, com os seguintes itens:
I- Tipo IN: tipo de instrumento normativo;
II- Título: organização em nível de Administração da Pró-Reitoria;
III- Capítulo: area subordinada ao título;
IV - Seção: processo ou tema do instrumento normativo;
V - Nome: sequencial do instrumento normativo;
VI- Revisão: número de ordem de emissão/revisão.

7.2.3.1 A codificação e numeração que identificam o instrumento normativo devem estar de acordo com a
tabela do ANEXO I.
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7.2.3.2 Os instrumentos normativos serão classificados de acordo com a natureza do assunto tratado e serão 

indicados por duas letras, obedecendo ao padrão de codificação da tabela abaixo. 

 

TABELA DE TIPOLOGIA PADRÃO DOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

SIGLA DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO 

NG Norma Geral Instrumento usado para divulgação de diretrizes que 

abrangem áreas específicas ou a Pró-Reitoria como 

um todo. 

CN Circular Normativa Instrumento usado para divulgação de assuntos que 

contenham recomendações ou informes de interesse 

geral da Pró-Reitoria, de caráter temporário, 

devendo ser distribuído simultaneamente a vários 

destinatários. 

IN Instrução Normativa Instrumento usado para divulgação de assuntos que 

contenham recomendações ou informes de interesse 

específico. 

PO Procedimento 

Operacional 

Instrumento usado para descrever mais 

detalhadamente as atividades e tarefas que compõem 

os processos da Pró-Reitoria e explicar como elas 

devem ser executadas. É o instrumento normativo 

que particulariza e explicita as diversas etapas 

envolvidas em um processo. Corresponde ao 

detalhamento sequencial do fluxo de trabalho.  

 

MN Manual Conjunto de instrumentos normativos que definem e 

disciplinam a organização do setor por temas. 

 

7.2.3.3 Os códigos serão representados por números inteiros e naturais. 

 

7.2.3.4 A estruturação abaixo exemplifica o padrão de codificação:  

 

TIPO IN NG (Norma Geral) 

TÍTULO  2 Superintendência Geral de Gestão  

Capítulo  5 Divisão de Serviços  

Seção  01 Diárias e Passagens 

Nome  01 Diárias e passagens 

Revisão 00 Emissão Inicial   

Referência completa  NG 2501-01.00 – Solicitação de diárias e passagens 

 

7.2.4 O texto do instrumento normativo deve ser organizado de acordo com os seguintes itens obrigatórios: 

I – Objetivo e campo de aplicação: nestes itens são indicados, de modo sucinto, a finalidade do instrumento 

normativo e sua abrangência, respectivamente; 

II – Responsabilidade: este item deve indicar o (s) responsável (s) pela elaboração, revisão e cancelamento do 

instrumento normativo; 

III – Documentos de Referência: este item relaciona os documentos que apresentam diretrizes e orientações 

aplicáveis ao instrumento normativo. Normalmente, estão num nível de abrangência superior, tais como leis, 

decretos, instruções normativas, normas UFRJ, normas ABNT, etc.  

IV – Considerações Gerais – descreve a norma e pode ser dividida em itens, por assunto. 

V – Definições e Siglas: este item apresenta as definições de termos, expressões e siglas utilizadas no texto do 

instrumento normativo. 

VI – Histórico da revisão e Quadro de aprovação: este item registra as alterações que o documento tenha sido 

submetido. Abaixo modelo a ser utilizado: 
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específico. 

PO Procedimento 

Operacional 

Instrumento usado para descrever mais 

detalhadamente as atividades e tarefas que compõem 

os processos da Pró-Reitoria e explicar como elas 

devem ser executadas. É o instrumento normativo 

que particulariza e explicita as diversas etapas 

envolvidas em um processo. Corresponde ao 

detalhamento sequencial do fluxo de trabalho.  

 

MN Manual Conjunto de instrumentos normativos que definem e 

disciplinam a organização do setor por temas. 

 

7.2.3.3 Os códigos serão representados por números inteiros e naturais. 

 

7.2.3.4 A estruturação abaixo exemplifica o padrão de codificação:  

 

TIPO IN NG (Norma Geral) 

TÍTULO  2 Superintendência Geral de Gestão  

Capítulo  5 Divisão de Serviços  

Seção  01 Diárias e Passagens 

Nome  01 Diárias e passagens 

Revisão 00 Emissão Inicial   

Referência completa  NG 2501-01.00 – Solicitação de diárias e passagens 

 

7.2.4 O texto do instrumento normativo deve ser organizado de acordo com os seguintes itens obrigatórios: 

I – Objetivo e campo de aplicação: nestes itens são indicados, de modo sucinto, a finalidade do instrumento 

normativo e sua abrangência, respectivamente; 

II – Responsabilidade: este item deve indicar o (s) responsável (s) pela elaboração, revisão e cancelamento do 

instrumento normativo; 

III – Documentos de Referência: este item relaciona os documentos que apresentam diretrizes e orientações 

aplicáveis ao instrumento normativo. Normalmente, estão num nível de abrangência superior, tais como leis, 

decretos, instruções normativas, normas UFRJ, normas ABNT, etc.  

IV – Considerações Gerais – descreve a norma e pode ser dividida em itens, por assunto. 

V – Definições e Siglas: este item apresenta as definições de termos, expressões e siglas utilizadas no texto do 

instrumento normativo. 

VI – Histórico da revisão e Quadro de aprovação: este item registra as alterações que o documento tenha sido 

submetido. Abaixo modelo a ser utilizado: 

7.2.3.2 Os instrumentos normativos serão classificados de acordo com a natureza do assunto tratado e serão
indicados por duas letras, obedecendo ao padrão de codificação da tabela abaixo.

TABELA DE TIPOLOGIA PADRÃO DOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS
sIGLA DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

NG Norma Geral Instrumento usado para divulgação de diretrizes que
abrangem áreas específicas ou a Pró-Reitoria como
um todo.

CN Circular Normativa Instrumento usado para divulgação de assuntos que
contenham recomendações ou informes de interesse
geral da Pró-Reitoria, de carater temporário,
devendo ser distribuído simultaneamente a varios
destinatários.

IN Instrução Normativa Instrumento usado para divulgação de assuntos que
contenham recomendações ou informes de interesse
específico.

PO Procedimento Instrumento usado para descrever mais
Operacional detalhadamente as atividades e tarefas que compõem

os processos da Pró-Reitoria e explicar como elas
devem ser executadas. É o instrumento normativo
que particulariza e explicita as diversas etapas
envolvidas em um processo. Corresponde ao
detalhamento sequencial do fluxo de trabalho.

MN Manual Conjunto de instrumentos normativos que definem e
disciplinam a organização do setor por temas.

7.2.3.3 Os códigos serão representados por números inteiros e naturais.

7.2.3.4 A estruturação abaixo exemplifica o padrão de codificação:

TIPO IN NG (Norma Geral)
TÍTULO 2 Superintendência Geral de Gestão
Capítulo 5 Divisão de Serviços
Seção 01 Diárias e Passagens
Nome 01 Diárias e passagens
Revisão OO Emissão Inicial

Referência completa NG 2501-01 .OO - Solicitação de diarias e passagens

7.2.4 O texto do instrumento normativo deve ser organizado de acordo com os seguintes itens obrigatórios:
I - Objetivo e campo de aplicação: nestes itens são indicados, de modo sucinto, a finalidade do instrumento
normativo e sua abrangência, respectivamente;
II - Responsabilidade: este item deve indicar o (s) responsável (s) pela elaboração, revisão e cancelamento do
instrumento normativo;
III - Documentos de Referência: este item relaciona os documentos que apresentam diretrizes e orientações
aplicáveis ao instrumento normativo. Normalmente, estão num nível de abrangência superior, tais como leis,
decretos, instruções normativas, normas UFRJ, normas ABNT, etc.
IV - Considerações Gerais - descreve a norma e pode ser dividida em itens, por assunto.
V - Definições e Siglas: este item apresenta as definições de termos, expressões e siglas utilizadas no texto do
instrumento normativo.
VI - Histórico da revisão e Quadro de aprovação: este item registra as alterações que o documento tenha sido
submetido. Abaixo modelo a ser utilizado:
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Revisão 

Data Itens revisados 

00 MM/AAAA  

   

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por:   

Verificado por:   

Aprovado por:   

 

7.2.4.1 Sempre que algum item for desnecessário ao bom entendimento do instrumento normativo, deverá ser 

escrito “não aplicável” no local da sua descrição. 

 

7.2.5 Se a área demandante verificar a necessidade de detalhar as atividades referentes ao instrumento 

normativo em questão, a Divisão de Governança abrirá um novo procedimento dentro do processo inicial, para 

a elaboração de um Procedimento Operacional.  

 

7.2.6 É recomendado o emprego de representação gráfica para detalhar os instrumentos normativos. 

 

7.2.7 Para os casos que sejam necessários inserir outros documentos, o instrumento normativo conterá anexos. 

 

7.2.8 A numeração dos itens deve ser progressiva e em algarismos arábicos. Os subitens devem ser numerados 

até a quarta ordem, também em algarismos arábicos. Exemplo: 3.2.2.1. 

 

7.2.8.1 Dentro de cada subitem, o procedimento deve ser descrito sequencialmente utilizando-se os algarismos 

romanos, seguidos de hífen. Exemplo: I -, II -, III -. 

 

7.2.9 As tabelas e figuras devem ser intercaladas no texto, logo após terem sido citadas pela primeira vez, ou 

então serem tratadas como anexo (devidamente identificado e com seu link correspondente).  

 

7.2.10 Na redação do texto, sempre que possível, utilizar a fonte Times New Roman, tamanho 11, e, somente 

quando necessário, usar negrito e/ou sublinhado. O texto deve ser justificado e com entrelinhas 1,0. 

 

7.2.11 A forma de apresentação do conteúdo atende aos requisitos desta especificação, visando sempre o 

melhor entendimento dos padrões e facilitando a sua aplicação.  

 

 

7.3 DA CONSULTA PÚBLICA 

 

7.3.1 A consulta pública objetiva alcançar maior contribuição de toda a comunidade acadêmica no 

aprimoramento dos processos exercidos no âmbito da Pró-Reitoria. Os documentos ficarão disponíveis para 

consulta púbica no sítio eletrônico da PR6 por 15 (quinze) dias corridos. Após análise e processamento das 

sugestões apresentadas, o documento será direcionado para o Arquivo de Instrumentos Normativos. 

 

7.3.2 As contribuições poderão ser encaminhadas para o endereço faleconosco@pr6.ufrj.br. 

 

 

7.4 DA COMPETÊNCIA PARA APROVAÇÃO 

 

7.4.1 A tabela de autoridade e responsabilidade demonstra, considerando todo o processo de elaboração de 

normas e procedimentos, quais são os níveis funcionais responsáveis pela aprovação, considerando o tipo de 

instrumento normativo. 
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Data Itens revisados
Revisão
OO MM/AAAA

Quadro de aprovação
Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo
Elaborado por:
Verificado por:
Aprovado por:

7.2.4.1 Sempre que algum item for desnecessário ao bom entendimento do instrumento normativo, deverá ser
escrito “não aplicável” no local da sua descrição.

7.2.5 Se a área demandante verificar a necessidade de detalhar as atividades referentes ao instrumento
normativo em questão, a Divisão de Governança abrirá um novo procedimento dentro do processo inicial, para
a elaboração de um Procedimento Operacional.

7.2.6 E recomendado o emprego de representação gráfica para detalhar os instrumentos normativos.

7.2.7 Para os casos que sejam necessários inserir outros documentos, o instrumento normativo conterá anexos.

7.2.8 A numeração dos itens deve ser progressiva e em algarismos arábicos. Os subitens devem ser numerados
até a quarta ordem, também em algarismos arábicos. Exemplo: 3.2.2.1.

7.2.8.1 Dentro de cada subitem, o procedimento deve ser descrito sequencialmente utilizando-se os algarismos
romanos, seguidos de hífen. Exemplo: I -, II -, III -.

7.2.9 As tabelas e figuras devem ser intercaladas no texto, logo após terem sido citadas pela primeira vez, ou
então serem tratadas como anexo (devidamente identificado e com seu link correspondente).

7.2.10 Na redação do texto, sempre que possível, utilizar a fonte Times New Roman, tamanho 11, e, somente
quando necessário, usar negrito e/ou sublinhado. O texto deve ser justificado e com entrelinhas 1,0.

7.2.11 A forma de apresentação do conteúdo atende aos requisitos desta especificação, visando sempre o
melhor entendimento dos padrões e facilitando a sua aplicação.

7.3 DA coNsULTA PÚBLICA

7.3.1 A consulta pública objetiva alcançar maior contribuição de toda a comunidade acadêmica no
aprimoramento dos processos exercidos no âmbito da Pró-Reitoria. Os documentos ficarão disponíveis para
consulta púbica no sítio eletrônico da PRÓ por 15 (quinze) dias corridos. Após análise e processamento das
sugestões apresentadas, o documento será direcionado para o Arquivo de Instrumentos Normativos.

7.3.2 As contribuições poderão ser encaminhadas para o endereço faleconosco@pr6.ufrj.br.

7.4 DA coMPETÊNcIA PARA APRovAÇÃo

7.4.1 A tabela de autoridade e responsabilidade demonstra, considerando todo o processo de elaboração de
normas e procedimentos, quais são os níveis funcionais responsáveis pela aprovação, considerando o tipo de
instrumento normativo.
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7.4.2 Compete a estes responsáveis a aprovação para implementação do instrumento normativo e a posterior 

verificação do seu cumprimento efetivo.  

 

Tipo de instrumento normativo Autoridade competente 

Aprovar Normas Gerais (NG)  Pró-Reitor 

Aprovar Instruções Normativas (IN)  Coordenadores 

Aprovar Circulares Normativas (CN)  Diretores de Divisão 

Aprovar Procedimentos (PO)  Diretores de Divisão 

 

7.4.3 O Superintendente de Governança é o representante do Pró-Reitor para, entre outras atribuições, assumir 

a responsabilidade e autoridade de assegurar o estabelecimento, implantação e manutenção das diretrizes para 

elaboração, manutenção e controles de instrumentos normativos.  

 

 

7.5 DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

 

7.5.1 Após a aprovação dos instrumentos normativos, em qualquer de suas revisões, A Divisão de Governança 

procederá a sua inclusão/atualização no sítio eletrônico da Pró-Reitoria e arquivará os documentos-matriz. 

 

7.5.2 Os instrumentos normativos deverão ficar disponíveis no sítio eletrônico para a livre consulta da 

sociedade, respeitando as eventuais exceções identificadas quanto à divulgação e consulta.  

 

7.5.3 Considera-se versão vigente de qualquer instrumento normativo, a versão disponível no sítio eletrônico 

e no arquivo físico de instrumentos normativos.  

 

7.5.4 Cópias impressas através do sítio eletrônico não serão consideradas como oficiais, exceto aquelas 

disponibilizadas pela Superintendência-Geral de Governança, em casos específicos e justificados.  

 

 

7.6 DAS REVISÕES E CANCELAMENTO 

 

7.6.1 Sempre que houver necessidade de revisão ou cancelamento de um instrumento normativo, o setor 

demandante deverá fazer a solicitação, via correio eletrônico, para a Divisão de Governança. 

 

7.6.1.1 Caso o instrumento normativo a ser cancelado esteja sendo substituído por outro, deverá ser informado 

o número do novo processo.  

 

7.6.2 Os instrumentos normativos cancelados serão imediatamente retirados do sítio eletrônico. 

 

7.6.3 Todos os trâmites realizados para revisão e cancelamento deverão ser autuados no processo que deu 

origem ao instrumento normativo. 

 

 

7.7 DA CONSULTA AOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

 

7.7.1 Os meios de consulta aos instrumentos normativos são: 

I – Internet; 

II – Arquivo de normas. 

 

7.7.2.1 A consulta ao Arquivo de normas é garantida conforme estabelecido no art. 46 da Lei nº 9.784/99.  

 

7.7.2.2 Em todos os casos, se existirem outros documentos, tais como procedimentos, fluxogramas, leis, 

portarias, etc., estes devem estar disponíveis para consulta, ainda que virtualmente, junto com os instrumentos 

normativos relacionados. 
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7.4.2 Compete a estes responsáveis a aprovação para implementação do instrumento normativo e a posterior
Verificação do seu cumprimento efetivo.

Tipo de instrumento normativo Autoridade competente
Aprovar Normas Gerais (NG) Pró-Reitor
Aprovar Instruções Normativas (IN) Coordenadores
Aprovar Circulares Normativas (CN) Diretores de Divisão
Aprovar Procedimentos (PO) Diretores de Divisão

7.4.3 O Superintendente de Governança é o representante do Pró-Reitor para, entre outras atribuições, assumir
a responsabilidade e autoridade de assegurar o estabelecimento, implantação e manutenção das diretrizes para
elaboração, manutenção e controles de instrumentos normativos.

7.5 DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

7.5.1 Após a aprovação dos instrumentos normativos, em qualquer de suas revisões, A Divisão de Governança
procederá a sua inclusão/atualização no sítio eletrônico da Pró-Reitoria e arquivará os documentos-matriz.

7.5.2 Os instrumentos normativos deverão ficar disponíveis no sítio eletrônico para a livre consulta da
sociedade, respeitando as eventuais exceções identificadas quanto à divulgação e consulta.

7.5.3 Considera-se versão vigente de qualquer instrumento normativo, a versão disponível no sítio eletrônico
e no arquivo fisico de instrumentos normativos.

7.5.4 Cópias impressas através do sítio eletrônico não serão consideradas como oficiais, exceto aquelas
disponibilizadas pela Superintendência-Geral de Governança, em casos específicos e justificados.

7.6 DAs REvIsõEs E cANcELAMENTo

7.6.1 Sempre que houver necessidade de revisão ou cancelamento de um instrumento normativo, o setor
demandante deverá fazer a solicitação, via correio eletrônico, para a Divisão de Governança.

7.6.1.1 Caso o instrumento normativo a ser cancelado esteja sendo substituído por outro, deverá ser informado
o número do novo processo.

7.6.2 Os instrumentos normativos cancelados serão imediatamente retirados do sítio eletrônico.

7.6.3 Todos os trâmites realizados para revisão e cancelamento deverão ser autuados no processo que deu
origem ao instrumento normativo.

7.7 DA CONSULTA AOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS

7.7.1 Os meios de consulta aos instrumentos normativos são:
I - Internet;
II - Arquivo de normas.

7.7.2.1 A consulta ao Arquivo de normas é garantida conforme estabelecido no art. 46 da Lei nO 9.784/99.

7.7.2.2 Em todos os casos, se existirem outros documentos, tais como procedimentos, fluxogramas, leis,
portarias, etc., estes devem estar disponíveis para consulta, ainda que virtualmente, junto com os instrumentos
normativos relacionados.

6de 13



7 de 13 
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8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 

 

Revisão Data Itens revisados 

00  Emissão inicial 

   

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por: Talita  Diretora 

Verificado por: Oscar Acselrad Superint. Geral de Governança 

Aprovado por:   
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ANEXO I – TABELA DE CODIFICAÇÃO 

 

Título 1 - Pró-Reitoria 
           

Capítulo 1 - DIRETRIZES GERAIS  Capítulo 2 - ASSESSORIA  Capítulo 3 - CHEFIA DE GABINETE  Capítulo 4 - PROTOCOLO 

Seção 00 Políticas Gerais  Seção 00 Políticas Gerais  Seção 00 Organização e Métodos  Seção 00 Recebimento de processos 

Seção 01 Planejamento  Seção 01 Planejamento  Seção 01 Apoio Administrativo  Seção 01 Tramitação de processos  

Seção 02 Assuntos Jurídicos  Seção 02 Assuntos Jurídicos  Seção 02 Publicações  Seção 02 Cadastro de fornecedores 

Seção 03 Assuntos Administrativos  Seção 03 Apoio ao Pró-Reitor  Seção 03 Reservas e agendamentos  Seção 03 SEI 

Seção 04 Auditoria Interna  Seção 04 Assessoria administrativa  Seção 04 Controle de processos    

Seção 05 Tecnologia da Informação          

Seção 06 Comunicação          

 

 

Título 2 - Coordenação de Licitações 
 

       

Capítulo 1 - DIRETRIZES GERAIS  Capítulo 2 - ANÁLISE DO PROCESSO - MATERIAIS  Capítulo 3 - LICITAÇÃO 

Seção 00 Pré-qualificação  Seção 00 Editais e anexos  Seção 00 Concorrência 

Seção 01 Assessoria às Unidades  Seção 01 Análise de propostas  Seção 01 Tomada de Preços 

Seção 02 Assuntos Jurídicos  Seção 02 Análise de documentos  Seção 02 Convites 

Seção 03 Assuntos Administrativos  Seção 03 Disponibilidade financeira  Seção 03 Pregão 
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ANEXO 2 – PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

 

1. O requisitante identifica a necessidade e envia a demanda para a Divisão de Governança, através de 

e-mail, indicando um representante do seu setor que será o responsável pela elaboração do instrumento 

normativo em conjunto com a Divisão de Governança. 

1.1 Após o recebimento da demanda, a Divisão de Governança analisará e definirá a prioridade de 

acordo com a data do recebimento, natureza do assunto e relevância para a PR6, informando ao 

requisitante o tempo previsto para o início da elaboração do instrumento normativo. 

2. A Divisão de Governança autuará um processo administrativo e o remeterá ao Coordenador-Geral de 

Governança e Superintendente-Geral de Governança para apreciação.  

3. No processo deverá conter os seguintes documentos: 

I. Requerimento de abertura de processo; 

II. Folha de informação, na qual a Divisão de Governança solicita ao Superintendente-Geral de 

Governança análise e concordância com a proposta de elaboração da norma; 

III. Cópia do e-mail enviado pelo setor requisitante. 

4. A Divisão de Governança só dará andamento no processo após a concordância do Coordenador-Geral 

de Governança e do Superintendente-Geral de Governança. 

4.1. Caso o Coordenador-Geral de Governança ou o Superintendente-Geral de Governança não 

concordem com a elaboração do instrumento normativo, o processo será remetido ao Pró-Reitor 

de Gestão e Governança, com a devida motivação. 

4.2. Caso o Pró-Reitor não aprove a criação do instrumento normativo, o processo deverá retornar para 

a Divisão de Governança, que comunicará o fato ao setor requisitante e arquivará o processo. 

5. Após aprovação, o setor requisitante deve disponibilizar as informações pertinentes ao instrumento 

normativo a ser criado e, em conjunto com a Divisão de Governança, elaborar a minuta do documento. 

6. Após a sua elaboração, a Divisão de Governança enviará a minuta, via processo administrativo, para 

o setor requisitante validá-la. 

6.1. O setor requisitante deve devolver o processo para a Divisão de Governança com a devida 

validação ou respectivas alterações, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do seu 

recebimento. 

6.2. A validação deve ser feita pelo representante indicado no item 1. e pela autoridade máxima do 

setor requisitante. 

7. Após validação, a Divisão de Governança remeterá o processo com a versão final da minuta para 

apreciação do Coordenador-Geral de Governança e do Superintendente-Geral de Governança. 

7.1. Caso haja necessidade de alteração, nesta ou em qualquer fase do processo, o representante e a 

autoridade máxima do setor requisitante, o Coordenador-Geral de Governança e o 

Superintendente-Geral de Governança devem revalidar a minuta.  

8. Com a aprovação da versão final, a Divisão de Governança disponibilizará o documento em seu sítio 

eletrônico para consulta pública. A consulta pública objetiva alcançar maior contribuição de toda a 

comunidade acadêmica no aprimoramento dos processos exercidos no âmbito da PR6.  

8.1. Os documentos ficarão disponíveis para consulta pública pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos.  

8.2. As sugestões apresentadas através da consulta pública serão analisadas pelo setor requisitante, em 

conjunto com a Superintendência-Geral de Governança. 

8.3. As sugestões serão respondidas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o seu recebimento. 

8.4. Se a sugestão ensejar a criação de um novo instrumento normativo, será aberto um novo processo 

administrativo. 

9. Após análise e processamento das sugestões apresentadas, a Divisão de Governança fará a codificação 

do instrumento normativo. 

10. O processo será enviado ao Pró-Reitor para aprovação e autorização de inclusão no Arquivo de 

Instrumentos Normativos. 

11. Nos casos que necessitarem de representação gráfica, a Divisão de Governança deverá elaborar um 

fluxograma, com base nas informações prestadas pelo setor demandante.  
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O requisitante identifica a necessidade e envia a demanda para a Divisão de Governança, através de
e-mail, indicando um representante do seu setor que será o responsável pela elaboração do instrumento
normativo em conjunto com a Divisão de Governança.
1.1 Após o recebimento da demanda, a Divisão de Governança analisará e definirá a prioridade de

acordo com a data do recebimento, natureza do assunto e relevância para a PRÓ, informando ao
requisitante o tempo previsto para o início da elaboração do instrumento normativo.

A Divisão de Governança autuará um processo administrativo e o remeterá ao Coordenador-Geral de
Governança e Superintendente-Geral de Governança para apreciação.
No processo deverá conter os seguintes documentos:
I. Requerimento de abertura de processo;
II. Folha de informação, na qual a Divisão de Governança solicita ao Superintendente-Geral de

Governança análise e concordância com a proposta de elaboração da norma;
III. Cópia do e-mail enviado pelo setor requisitante.
A Divisão de Governança só dará andamento no processo após a concordância do Coordenador-Geral
de Governança e do Superintendente-Geral de Governança.
4.1.Caso o Coordenador-Geral de Governança ou o Superintendente-Geral de Governança não

concordem com a elaboração do instrumento normativo, o processo será remetido ao Pró-Reitor
de Gestão e Governança, com a devida motivação.

4.2. Caso o Pró-Reitor não aprove a criação do instrumento normativo, o processo deverá retornar para
a Divisão de Governança, que comunicará o fato ao setor requisitante e arquivará o processo.

Após aprovação, o setor requisitante deve disponibilizar as informações pertinentes ao instrumento
normativo a ser criado e, em conjunto com a Divisão de Governança, elaborar a minuta do documento.
Após a sua elaboração, a Divisão de Governança enviará a minuta, via processo administrativo, para
o setor requisitante validá-la.
6.1.0 setor requisitante deve devolver o processo para a Divisão de Governança com a devida

validação ou respectivas alterações, no prazo de lO (dez) dias corridos, a contar do seu
recebimento.

6.2.A validação deve ser feita pelo representante indicado no item l. e pela autoridade máxima do
setor requisitante.

Após validação, a Divisão de Governança remeterá o processo com a versão final da minuta para
apreciação do Coordenador-Geral de Governança e do Superintendente-Geral de Governança.
7.1.Caso haja necessidade de alteração, nesta ou em qualquer fase do processo, o representante e a

autoridade máxima do setor requisitante, o Coordenador-Geral de Governança e o
Superintendente-Geral de Governança devem revalidar a minuta.

Com a aprovação da versão final, a Divisão de Governança disponibilizará o documento em seu sítio
eletrônico para consulta pública. A consulta pública objetiva alcançar maior contribuição de toda a
comunidade acadêmica no aprimoramento dos processos eXercidos no âmbito da PRÓ.
8.l.Os documentos ficarão disponiveis para consulta pública pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos.
8.2. As sugestões apresentadas através da consulta pública serão analisadas pelo setor requisitante, em

conjunto com a Superintendência-Geral de Governança.
8.3. As sugestões serão respondidas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o seu recebimento.
8.4. Se a sugestão ensejar a criação de um novo instrumento normativo, será aberto um novo processo

administrativo.
Após análise e processamento das sugestões apresentadas, a Divisão de Governança fará a codificação
do instrumento normativo.
O processo será enviado ao Pró-Reitor para aprovação e autorização de inclusão no Arquivo de
Instrumentos Normativos.
Nos casos que necessitarem de representação gráfica, a Divisão de Governança deverá elaborar um
fluXograma, com base nas informações prestadas pelo setor demandante.
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11.1. Após a elaboração, o setor demandante deve validar a representação gráfica. 

11.2. O processo seguirá para apreciação e aprovação do Coordenador-Geral de Governança, 

Superintendente-Geral de Governança e do Pró-Reitor, nesta ordem. 

11.3. A elaboração da representação gráfica não impede a publicação do instrumento normativo em 

questão.   

12. A Divisão de Governança fará a divulgação do instrumento normativo, e suas revisões, no sítio 

eletrônico http://gestao.ufrj.br/, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após autorização do Pró-Reitor, e 

arquivará o processo físico. 
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