Título
Fase

Proponente

Receber e coletar
assinaturas da
instituição parceira

Início

Instruir processo
com documentação
necessária,
conforme check list
presente no sitio da
PRODIN

Encaminhar para o
NUPPI

Receber e verificar
parecer jurídico

NUPPI

Documentação Correta

Receber e verificar
documentação

Encaminhar para o
gabinete do campus

Gabinete do Campus
Procuradoria
Federal
PRODIN

Gabinete do Reitor ou responsável
legal (Direção Geral, Pró-Reitoria e
Subdelegados

Orientar
proponente
para atender
Decisão Parecer
3
com ressalvas
recomendaçõe
s do parecer
jurídico

Receber e
informar ao
proponente da
inviabilidade

Solicitar coleta de
assinaturas do
Termo do Acordo à
instituição parceira

Arquivar
processo

Fim

Parecer sem ressalvas
Receber e
informar ao
proponente da
inviabilidade
de parceria

Decisão 1
Devolver ao
proponente
Documentação incorreta
para
regularização

Setor de
Parcerias

Encaminhar
processo ao gabinte
do reitor

Arquivar
processo

Fim

Fim

Dar ciência e
encaminhar para
parecer técnico

Receber o processo
com parecer técnico
e analisar
viabilidade da
parceria

Emitir declaração
conforme modelo
disponível no sítio
Parecer técnico favorável da PRODIN e
encaminhar para
Procuradoria
Federal

Receber
processo, dar
ciência no
despacho do
gabinete do
reitor e
encaminhar ao
NUPPI

Receber, dar ciência
no parecer jurídico
e encaminhar ao
NUPPI

Decisão 2
Devolver ao
NUPPI
informando
Parecer técnico não favorável
por despacho a
inviabilidade
da parceria

Receber e emitir
parecer jurídico

Encaminhar
processo com
parecer jurídico ao
gabinete do campus

Parceria inviável
Receber e verificar a
viabilidade da
parceria

Decisão 4

Parceria viável

Devolver para
o gabinete do
campus
informando via
despacho a
inviabilidade
da parceria

Assinar e
encaminhar para
PRODIN

Receber processo e
elaborar extrato de
publicação

Receber e
encaminhar cópias
da publicação, do
termo e do plano de
trabalho para
instituição parceira

Encaminhar para
setor de portarias

Receber e publicar
extrato de parceria

Encaminhar cópias
de extrato para
PRODIN

Arquivar processo

Fim

Adicionar os dados do
processo

1

Obtenha o modelo de dados do
Excel associado do Fluxograma
Multifuncional – visualização do
modelo Visualizador de Dados
em Arquivo > Novo painel.

Criar diagrama dos dados

2

Abra a Página-1, vá para a guia
Dados e clique em Criar para iniciar
o assistente para criação de
diagramas.

Obter o diagrama

3

Importe o modelo de dados
associado do Excel para gerar
automaticamente o diagrama.
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