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1.

APRESENTAÇÃO
O Sistema de Arquivos da Universidade Federal do Rio de janeiro – SIARQ/UFRJ, por

intermédio da Divisão de Gestão Documental e da Informação, no uso de suas atribuições,
elabora este manual de padronização de documentos para ser um instrumento norteador e
facilitador dos atos administrativos da universidade, constituindo-se em um importante fator
de gestão documental.
Uma boa comunicação é um dos itens que se faz necessário para o melhor
desenvolvimento das atividades institucionais.

Sendo assim, torna-se evidente a

uniformização das ações na gestão da informação e na comunicação interna e externa da
UFRJ, ou seja, entre as unidades acadêmicas e administrativas e desta autarquia com os
órgãos públicos e privados. Comunicações e registros se realizam, principalmente, por
documentos oficiais.
Atualmente a administração pública requer, cada vez mais, a comunicação
administrativa com agilidade, legalidade e qualidade em seus atos administrativos. Nesse
sentido,

o

presente

manual,

que

vem

colaborar

para

a

maior

transparência

administrativa/eficiência, utilizou como base o Manual de Redação da Presidência da
República, normas legais e administrativas pertinentes à sistematização das comunicações
administrativas no âmbito das Instituições da Administração Pública Federal, boas práticas
desenvolvidas pela DGDI e pela UFRJ, bem como recomendação da CGU – Controladoria
Geral da União.
Este instrumento contempla basicamente aspectos conceituais, orientações sobre
padrões e formatos de documentos de comunicação administrativos e normativos, devendo
primar pela flexibilidade e adaptação de futuras realidades, ser alvo de revisões e melhorias
constantes.
Enfim, a finalidade da padronização de documentos oficiais da UFRJ é fornecer suporte
aos servidores das diversas unidades da Instituição, contribuindo assim para a maior eficiência
no tratamento da informação, eficácia na produção documental e consequentemente na gestão
de documentos produzidos pela Universidade.
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2.

FORMAS DE TRATAMENTO DAS AUTORIDADES UNIVERSITÁRIAS
No que tange à utilização de formas de tratamento e endereçamento, deve-se considerar

não apenas a área de atuação da autoridade, mas também a posição hierárquica do cargo que
ocupa.
O Reitor terá sempre o tratamento de Vossa Magnificência, correspondente ao vocativo:
Magnífico Reitor.
Vice-Reitor, Vossa excelência, correspondente ao vocativo: Excelentíssimo Senhor.
Diretores, Professores e demais autoridades receberão o tratamento de Vossa Senhoria,
correspondente ao vocativo: Senhor / Senhora.
O quadro abaixo referencia a forma de tratamento que deve ser utilizada para as
autoridades universitárias.
Autoridades
universitárias

Vocativo

Endereçamento

Magnífico Reitor,

Ao Magnífico Reitor
Nome
Cargo+nome da UFRJ
Endereço

Vice-Reitor

Excelentíssimo Senhor Vice-Reitor,

Ao Excelentíssimo
Senhor Vice-Reitor
Nome
Cargo+UFRJ por
extenso
Endereço

>Pró-Reitores
>Chefe de Gabinete
>Professores
>Assessores
>Diretores
>Coordenadores
>Chefes de Seção
>Outras autoridades

Senhor + Cargo ou função

Ao Senhor
Nome
Cargo ou função
Endereço

Reitores

3.

Abreviatura
Singular

Abreviatura
Plural

V. Mag.ª
ou
V. Maga.

V. Mag.ªs
ou
V. Magas

V. Exa.
ou
V. Ex.ª

V. Ex.ªs
ou
V. Exas.

V. S.ª
ou
V.Sa.

V.S.ªs
ou
V. Sas.

DOCUMENTOS DE PADRÃO OFÍCIO
O termo “padrão ofício” é definido como a uniformização da diagramação de

documentos. Portanto, a diagramação única servirá de base para Ofício, Memorando e outros
documentos como: folha de informação, relatório, autorização, atestado, declaração, pauta de
reunião e ata.
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3.1

FORMA DE DIAGRAMAÇÃO
Os documentos devem obedecer à seguinte forma de apresentação:

a) Fonte: deve ser utilizada fonte Times New Roman tamanho 12 no texto em geral, 11 nas
citações , e 10 nas notas de rodapé;
b) Alinhamento do texto: justificado (CTRL+J) com a finalidade de promover uma
aparência organizada do texto às margens esquerda e direita.
c) Formato de arquivo: devem ser utilizados, preferencialmente, os formatos de arquivos
criados com extensões comuns (doc, pdf etc.);
d) Não deve haver abuso no uso de negrito , itálico, sublinhado, letras maiúsculas,
sombreado, sombra, relevo, bordas ou qualquer outra forma de formatação que afete a
elegância e a sobriedade do documento;
e) Número da página: deve constar a partir da segunda página;
f) Margens superior e inferior devem conter respectivamente: 5 cm e 2,5cm;
g) Margem lateral esquerda terá, no mínimo, 3 cm de largura;
h) Margem lateral direita deve ter 1,5 cm;
i) Margens cabeçalho e rodapé devem conter 1 cm para ambos.
j) Parágrafo: o início de cada parágrafo do texto deve ter 2,5 cm de distância da margem
esquerda;
k) Espaçamento: deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e de 6 pontos após
cada parágrafo, ou, se o editor de texto utilizado não comportar tal recurso, de uma linha
em branco;
l) Impressão: a impressão dos textos deve ser feita na cor preta em papel branco ou
reciclado. A impressão colorida deve ser usada apenas para gráficos e ilustrações;
m) Impressão frente e verso: os ofícios, memorandos, relatórios e anexos destes poderão ser
impressos em ambas as faces do papel. Neste caso, as margens esquerda e direita terão
as distâncias invertidas nas páginas pares (“margem espelho”);
n) Tamanho do papel: todos os tipos de documentos devem ser impressos em papel de
tamanho A-4, ou seja, 29,7 x 21 cm;
o) Dentro do possível, os documentos elaborados deverão ter o arquivo de texto
preservado para consulta posterior ou aproveitamento de trechos para casos análogos;
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p) Para facilitar a localização, os nomes dos arquivos devem ser formados da seguinte
maneira: tipo do documento + número do documento + ano + palavras-chaves do
conteúdo.
Exemplo:

“OF.23079.120.2013_ACERVO-IFES”.
“MEMO.23079.123.2012_RELATÓRIO-PRODUTIVIDADE

3.2.

PADRÃO MINERVA
Como forma de padronizar o uso da logomarca da Universidade em documentos

oficiais, tomando como base a “Instrução de uso para a minerva” da Superintendência de
Comunicação – SGCOMS apresentamos o padrão a ser utilizado:


Minerva vertical;



Fundo: cor;



Tamanho: 3,6 cm de altura e 2,43 cm de largura.

Exemplo:

UFRJ
3.3.

ESTRUTURA E FORMA
Os documentos devem conter basicamente as seguintes partes:

Cabeçalho: Logomarca da UFRJ – Minerva. Tabela com borda invisível de duas colunas.
Logo inserida na coluna esquerda. Na coluna direita, nome da UFRJ por extenso em
maiúsculo e negrito; fonte Time New Roman tamanho 12. Abaixo nome por extenso da(s)
unidade(s) de acordo com estrutura organizacional, em minúsculo, seguido da sigla em
maiúscula e fonte Time New Roman tamanho 12.
Exemplo:
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Reitor – GR
Sistema de Arquivos – SIARQ/UFRJ
Divisão de Gestão Documental e da Informação – DGDI

UFRJ
Título: identificação do tipo de documento, seguido do número identificador da instituição,
número do expediente / ano e sigla do órgão que expede, em maiúscula, com alinhamento à
esquerda.
Exemplos:
Ofício nº 23079.120/2013-DGDI

\

Memorando nº 23079.120/2013-DGDI

Local e data: em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita.
Exemplo:
Rio de Janeiro, 11 de março de 2011.
Assunto: resumo do teor do documento de maneira clara e concisa, em negrito.
Destinatário: nome e cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação.
Texto: este deve ser redigido conforme as situações a seguir:
1. Nos casos em que não for de mero encaminhamento de documentos, o expediente deve
conter a seguinte estrutura:
 Introdução – que se confunde com o parágrafo de abertura – na qual é apresentado o
assunto que motiva a comunicação. Evite o uso das formas: "Tenho a honra de",
"Tenho o prazer de", "Cumpre-me informar que", empregue a forma direta;
 Desenvolvimento – no qual o assunto é detalhado; se o texto contiver mais de uma
ideia sobre o assunto, elas devem ser tratadas em parágrafos distintos, o que confere
maior clareza à exposição;
 Conclusão – parte do texto em que é reafirmada ou simplesmente reapresentada a
posição recomendada sobre o assunto.
2. Quando se tratar de mero encaminhamento de documentos a estrutura é a seguinte:


Introdução – deve iniciar com referência ao expediente que solicitou o
encaminhamento. Se a remessa do documento não tiver sido solicitada, deve iniciar
com a informação do motivo da comunicação, que é encaminhar, indicando a seguir
os dados completos do documento encaminhado (tipo, data, origem ou signatário, e
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assunto de que trata), e a razão pela qual está sendo encaminhado, segundo a seguinte
fórmula:
"Em resposta ao Ofício nº 12, de 1º de fevereiro de 1991, encaminho, anexa, cópia do
Memorando nº 34, de 3 de abril de 1990, do Departamento Geral de Administração, que trata
da requisição do servidor Fulano de Tal."
ou
"Encaminho, para exame e pronunciamento, a anexa cópia do ofício no 12, de 20 de fevereiro
de 1990, do Pró-reitor de Pessoal, a respeito de projeto de digitalização dos dossiês de
inativos."

 Desenvolvimento – se o autor da comunicação desejar fazer algum comentário a
respeito do documento que encaminha, poderá acrescentar parágrafos de
desenvolvimento; caso contrário, não há parágrafos de desenvolvimento.
Fecho: tem a finalidade óbvia de arrematar o texto, como também saudar o destinatário.
Portanto, definiu-se apenas dois fechos diferentes para a comunicação oficial, que são:
a) para autoridades superiores, inclusive o Reitor: Cordialmente,
b) para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior: Atenciosamente,
Assinatura e identificação do signatário: toda comunicação oficial da Universidade deve
conter a assinatura da autoridade que a expede e abaixo desta o nome e cargo centralizados na
página.
Exemplo:
(espaço para assinatura)
__________________________________
(nome)
Diretor da Divisão de Gestão Documental e da Informação
OBS: recomenda-se, para evitar possíveis equívocos, não deixar a assinatura em página
isolada do texto.

4. OFÍCIO
4.1.

CONCEITO E FINALIDADE
Ofício é a modalidade de comunicação oficial expedida com a finalidade de tratar de

assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si e também com particulares.
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4.2.

ESTRUTURA E FORMA
Quanto a sua forma, o documento segue basicamente o modelo do padrão ofício (ver

itens 3.1 ao 3.3).
Rodapé: deve conter as seguintes informações: endereço postal, telefone e endereço de
correio eletrônico (fonte 10, centralizado).
Exemplo:
Av. Pedro Calmon, n° 550 - Prédio da Reitoria, Térreo, Cidade Universitária Rio de Janeiro, RJ - CEP 21941-901 Telefone: (21) 3938-0000 - Fax: 21 3938-0000 / www.dgdi.ufrj.br

Destinatário: usar o vocativo, que invoca o destinatário, seguido de vírgula, o nome, cargo e
endereço da pessoa a quem é dirigida a comunicação. Para o uso dos vocativos ver quadro do
item 2.
Exemplo:
Ao Magnífico Reitor,
Roberto Leher
Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Av. Pedro Calmon, 550, Prédio da Reitoria, Cidade Universitária Ilha do Fundão – Rio de Janeiro – RJ, 21941-901.
Para o Título, Assunto e Texto: ver item 3.3.

5. MEMORANDO
5.1.

CONCEITO E FINALIDADE
Memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um

mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes.
Pode ter caráter meramente administrativo, ou ser empregado para a exposição de projetos,
ideias, diretrizes etc. a serem adotados por determinada área de atividade do serviço público.
Os despachos ao memorando devem ser dados no próprio documento e, no caso de falta
de espaço, em folha de continuação. Esse procedimento permite assegurar maior transparência
à tomada de decisões permitindo que se historie o andamento da matéria tratada no
memorando.
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5.2.

ESTRUTURA E FORMA
Neste caso o memorando segue o modelo do padrão ofício (ver itens 3.1 ao 3.3), com a

diferença que o seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa.
Exemplo:

Ao Sr. Diretor da Divisão de Gestão Documental e da Informação.
À S.ª Pró-Reitora de Gestão e Governança.

6. FOLHA DE INFORMAÇÃO
6.1.

CONCEITO E FINALIDADE
Folha de Informação é uma modalidade de comunicação que se constitui em peça

integrante de um processo. Utiliza-se para fornecer informações, solicitações, pareceres etc.
Tem caráter meramente administrativo e permite uma comunicação direta entre as partes
envolvidas para o adequado desenvolvimento/andamento dos processos.

6.2.

ESTRUTURA E FORMA
Quanto à estrutura e à forma, a folha de informação segue o modelo do padrão ofício (ver

itens 3.1 ao 3.3).
Cabeçalho: é apresentado em forma de tabela, contendo nos campos as seguintes
informações:
a. Logo da UFRJ – Minerva vertical (ver item 3.2);
b. Nome da Universidade por extenso em maiúsculo e negrito, abaixo em minúsculo, a
identificação da (s) unidade (s) conforme se encontra na estrutura organizacional,
seguidos das respectivas siglas. Fonte: Times New Roman tamanho 12.
c. Número de folha do processo e rubrica;
d. Indicação do termo ‘‘FOLHA DE INFORMAÇÃO’’ em maiúsculo e negrito;
e. Número de processo.
Exemplo:

BOLETIM Nº 36 - 8 DE SETEMBRO DE 2016 - SUPLEMENTO / 15

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Reitor – GR
Sistema de Arquivos – SIARQ/UFRJ
Divisão de Gestão Documental e da Informação – DGDI
FOLHA DE INFORMAÇÃO

UFRJ

FL. Nº

PROCESSO Nº
23079.000000/0000-00

Destinatário: no canto esquerdo da folha, em negrito, identificar o setor ao qual o documento
(processo) será encaminhado, seja atendendo a despacho ou para dar andamento ao
expediente.
Exemplo:

À Assessoria da PR-6

Texto: descrever a informação necessária ao desenvolvimento do processo, para isso o texto
deverá ser redigido de forma clara, concisa e objetiva. Ao final deve ser indicado o
encaminhamento para outro setor ou para arquivamento.
Assinatura e Carimbo: toda folha de informação deve conter a assinatura ou a rubrica e o
carimbo do autor (autoridade competente).
OBS: recomenda-se, para evitar possíveis equívocos, não deixar a assinatura em página
isolada do texto.

7. CORREIO ELETRÔNICO CORPORATIVO (electronic mail)
7.1.

CONCEITO E FINALIDADE1
Correio eletrônico: Sistema usado para criar, transmitir e receber mensagem eletrônica

e outros documentos digitais por meio de rede de computadores.
Mensagem eletrônica: Documento digital criado ou recebido por meio de um sistema
de correio eletrônico. Às vezes, vem acompanhado de anexos que são transmitidos com a
mensagem.
E-mail (electronic mail). Ver: Correio eletrônico.

Na Administração Pública Federal, o correio eletrônico é utilizado como apoio ao
desenvolvimento das atividades institucionais. A principal característica é a agilidade da
1
Os conceitos de correio eletrônico, mensagem eletrônica e e-mail foram extraídos do Modelo de Requisitos
para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos, e-ARQ Brasil, elaborado pelo Conselho
Nacional de Arquivos – CONARQ. 2011. p.127, 130.
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execução e da tomada de decisão, servindo atualmente como importante ferramenta de
comunicação.
7.2.

ESTRUTURA E FORMA
O correio eletrônico corporativo, por servir como uma ferramenta de comunicação no

ambiente profissional voltada exclusivamente para o exercício das atividades institucionais,
torna-se necessário o uso do mínimo de estrutura na elaboração de mensagem.
Composição da mensagem de correio eletrônico: a mensagem de correio eletrônico
enviada deve ser composta, por cabeçalho, corpo, e, opcionalmente, por anexos. Sendo assim,

seguem algumas recomendações:
Cabeçalho: composto pelos campos abaixo:
 De: nome/endereço eletrônico do remetente que pode ser pessoa ou unidade.
 Para: nome/endereço eletrônico do destinatário que pode ser pessoa(s) ou unidade(s).
 Cc (Com cópia): nome/endereço eletrônico da(s) pessoa(s) ou unidade(s) que
precisa(m) ter conhecimento da mensagem.
 Cco (Com cópia oculta): campo reservado ao nome/endereço eletrônico de pessoa(s)
ou unidade(s) que tenham interesse no assunto tratado na mensagem, mas que se
mantêm ocultos aos demais destinatários para que não tenham conhecimento um do
outro ou para preservar o sigilo de seus endereços de correio eletrônico.
Assunto: preencher esse campo com o assunto que identifique clara e objetivamente o
conteúdo a ser tratado na mensagem ou no documento que estiver sendo enviado como anexo.
Corpo da mensagem: é a apresentação do conteúdo da mensagem. Composto por protocolo
inicial, texto e protocolo final (fechamento). É recomendável o uso de pronomes de
tratamento e redação sem linguagem informal nem informações de cunho pessoal.
 Protocolo inicial: a mensagem enviada deve ser iniciada com vocativo adequado à
pessoa a qual se destina.
Exemplo: Magnifico Reitor; Excelentíssimo Vice-Reitor; Senhor + Cargo; Prezado
Senhor + Nome do destinatário.
 Texto: escreva o texto da mensagem de forma clara e objetiva, sem gírias, abreviações
de palavras, imagens desnecessárias e outras informalidades.
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 Protocolo final (Fechamento): o fechamento da mensagem deve ser formal e
impessoal. Utilize cumprimentos de saudação e despedida como: atenciosamente,
cordialmente, respeitosamente.
Informações sobre o autor da mensagem: no final das mensagens, a assinatura de e-mail
deve conter o nome, cargo, órgão/unidade, endereço completo, telefone, endereço de correio
eletrônico.
Exemplo:
Fábio Barros da Silva
Diretor da Divisão de Gestão Documental e da Informação – DGDI/SIARQ/UFRJ
Av. Pedro Calmon, 550 Cidade Universitária - Prédio da Reitoria -Térreo
Brasil - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21.941-901
Telefone: 3938-1880
E-mail: fabio@pr6.ufrj.br
OBS: deverá constar na mensagem o pedido de confirmação de recebimento.

Anexos: o anexo é um arquivo eletrônico que está relacionado ao assunto de que trata a
mensagem por afinidade de conteúdo. Algumas recomendações a serem seguidas:
 Tamanhos de arquivos: antes de enviar anexo, observe o limite de tamanho de
arquivos que podem ser anexados.
 Formatos de arquivos: anexar à mensagem de e-mail corporativo os formatos de
arquivo PDF e de aplicativos do Microsoft Office. Contudo, podem ser enviados
anexos em qualquer formato de arquivos abertos ou não, como: arquivos de
processadores de texto e planilhas, vídeos, arquivos de áudio etc. de acordo com a
necessidade das demandas.
 Definição de Formato de arquivo: segundo (e-ARQ Brasil, CONARQ, 2011.) a
especificação de regras e padrões descritos, formalmente, para interpretação dos bits
constituintes de um arquivo digital. Os formatos de arquivo podem ser: 1) aberto:
quando as especificações são públicas (p. ex.: .xml, .html, .odf, .rtf, .txt e .png); 2)
fechado: quando as especificações não são divulgadas pelo proprietário (p. ex.: .doc);
3) proprietário: quando as especificações são definidas por uma organização que
mantém seus direitos, sendo seu uso gratuito ou não (p. ex.: .pdf, .jpeg, .doc e .gif); 4)
padronizado: quando as especificações são produzidas por um organismo de
normalização, sendo os formatos abertos e não proprietários (p. ex.: .xml, .pdf/A).
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 Indicação de anexo: a existência de anexo na mensagem de e-mail corporativo
deverá, obrigatoriamente, conter indicação no corpo do texto e mencionar suscitante o
seu conteúdo.
 Mensagem somente para enviar anexo: no caso de mensagem de e-mail corporativo,
cujo único objetivo seja enviar arquivo anexo de documento, o campo assunto deverá
ser preenchido e no corpo da mensagem indicar que segue anexo e informar o
conteúdo ou título do documento e o formato do arquivo (extensão).
 Guarda de anexos: os documentos anexos deverão ser mantidos junto com as
respectivas mensagens.
OBS: antes de enviar anexos de formatos diferentes de PDF e de aplicativos do Microsoft
Office é recomendável que o remetente saiba se o destinatário terá recursos para recebê-los.

8. TELEGRAMA
8.1.

CONCEITO E FINALIDADE
Telegrama é toda comunicação oficial expedida por meio de telegrafia, telex etc. Por ser

um meio de comunicação dispendiosa e tecnologicamente superada, seu uso deve ficar restrito
apenas àquelas situações onde não é possível o uso do e-mail e que a urgência justifique sua
utilização. Esta forma de comunicação deve pautar-se pela concisão.
A concisão é uma característica do texto oficial. Ser conciso é conseguir transmitir o
máximo de informações com um mínimo de palavras.

8.2.

ESTRUTURA E FORMA
Não há padrão rígido, devendo-se seguir a forma e a estrutura dos formulários

disponíveis nas agências dos Correios e em seu sítio na internet.

9. ATA
9.1.

CONCEITO E FINALIDADE
Ata é um documento de valor jurídico usado para registrar e relatar todos os

acontecimentos, discussões, propostas, votações e decisões ocorridas numa sessão, reunião,
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assembleia, congresso ou evento, realizado por comissões, conselhos, congregações, ou outras
entidades semelhantes, de acordo com uma pauta, ou ordem do dia, previamente divulgada. É
geralmente lavrada em livro próprio, autenticada, com as páginas rubricadas pela mesma
autoridade que redige os termos de abertura e de encerramento.

9.2.

ESTRUTURA E FORMA
Quanto à diagramação, o documento segue basicamente o modelo do padrão ofício (ver

item 3.1). Em caso de informações contraditórias, quanto à diagramação do documento,
prevalecerá às orientações específicas ao documento.
A ata deve ser redigida em linguagem corrente, sem parágrafos, a fim de impedir a
introdução de modificações e alterações indevidas. A ata não deve apresentar rasuras nem
emendas. Nos casos de erro ou esquecimento de algo importante no momento em que você a
estiver escrevendo, basta escrever a palavra “digo” seguida da forma correta.
Exemplo: “....e foram traídos, digo, trazidos para a assembleia ...”
Quando as falhas e os erros só forem percebidos após a redação da ata, você deve
utilizar a expressão “em tempo”, seguida da correção.
Exemplo:
[Em tempo: na décima sétima linha desta ata, onde lê-se “foram escolhidos os
representantes”, leia-se “foram escolhidos 2 (dois) representantes”].
É melhor que os números sejam escritos por extenso entre parênteses, para que não
ocorram dúvidas ou falsificações.
Exemplo:

“sortearam-se 4 (quatro) vagas no curso de capacitação”.

No caso de importância em dinheiro, também é necessário escrever a quantia por
extenso entre parênteses.
Exemplo:

“R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) ”.

Usar letras maiúsculas para escrever as iniciais das seguintes palavras e expressões:
Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Geral Extraordinária, Reunião da Diretoria, Reunião
do Conselho, Presidente, Mesa, Livro de Presença, Edital;
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A ata é redigida pelo secretário efetivo do órgão ou designado para a reunião. Neste
segundo caso, deverá ser registrada em ata a escolha do responsável, dentre os presentes, para
redigir a ata.
Exemplo:
[Para esta Reunião do Conselho, não estando presente o secretário, foi eleito pelos membros
presentes, José Silva para redigir a ata, especialmente nesta reunião.]
As atas, hoje em dia, têm sido elaboradas e digitadas, para posterior encadernação em
livros de ata e\ou disponibilização em meio eletrônico. Se isto ocorrer, dispensam-se as
correções do texto, como indicado anteriormente.
No CABEÇALHO (título do documento) referencia-se a UFRJ e o Conselho ou Órgão
que está originando o documento.
No RODAPÉ deve figurar os seguintes dados: ata, sigla do órgão ou conselho, número
ordinal da ata seguido da data (dia/mês/ano) e da indicação do tipo de Sessão (com exceção
da ordinária), localizados à esquerda em maiúscula. A numeração de páginas, inclusive na
primeira página, será no formato-padrão “Página X” do lado direito.
Exemplo:
ATA CONSUNI 347ª 21/02/2013 – EXTRAORDINÁRIA

Página 1

No caso de identificar-se, posteriormente, algum erro ou imprecisão numa ata, faz-se a
ressalva, apresentando nova redação para o trecho. Assim, submetida novamente à aprovação
do plenário, ficará consagrada. O novo texto será exarado na ata do dia em que foi aprovado,
mencionando-se a ata e o trecho original.
Para facilitar a localização, os nomes dos arquivos devem ser formados da seguinte
maneira: tipo do documento + código do órgão+número da sessão + data + tipo de sessão
(com exceção da ordinária).
Exemplo: ATA.23079.351.15-10-2014”.
ATA.23079.352.30-30-2014. EXTRAORDINÁRIA”.
De acordo com o tipo de sessão, as atas deverão ter a seguinte indicação: ordinária,
extraordinária, solene e especial.
Suas partes componentes são:
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Cabeçalho: onde aparece o número (ordinal) da ata e o nome do órgão que a subscreve, quem
presidiu a sessão\reunião, data (dia/mês/ano), hora: início e término, local da realização
reunião ou evento.
Texto: sem delimitação de parágrafos, que se inicia pela enunciação dos membros presentes e
registro do cumprimento da pauta ou ordem do dia, objeto da lavratura da Ata.
Fecho: contendo a indicação da lavratura e aprovação da referida ata, seguido da assinatura
de presidente e secretário, e dos presentes, se for o caso. As assinaturas devem ser colocadas
logo após a última palavra do texto, para não deixar espaço livre.
OBS: a ata é assinada por todos os presentes, ou somente pelo presidente e pelo secretário,
quando houver registro específico de frequência.

9.3.

ATA SÍNTESE
Além do modelo tradicional de ata, em algumas ocasiões de caráter menos oficial e

solene, será possível adotar o padrão de Ata-Síntese, conforme modelo em anexo.

10. PAUTA DE REUNIÃO
10.1. CONCEITO E FINALIDADE
Relação dos assuntos a serem tratados em reunião. Deve ser encaminhada ao público
interessado com antecedência, quando se tratar de assuntos de interesse de terceiros, para que
esses possam manifestar-se.

10.2. ESTRUTURA E FORMA
Quanto à diagramação, o documento segue basicamente o modelo do padrão ofício (ver
item 3.1).
Na pauta de reunião constarão, também, data, horário e endereço do local em que se
realizará a reunião, além do quorum necessário, se for o caso.
No campo de participantes poderá ser indicado, o nome do servidor ou o setor
convocado para a reunião.
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11. AUTORIZAÇÃO
11.1. CONCEITO E FINALIDADE
Autorização é um ato administrativo primário, permissivo, pelo qual um órgão da
Administração, por meio da chefia, permite a alguém o exercício de um direito ou de uma
competência preexistente. Portanto, a autorização é uma comunicação que objetiva conceder
permissões específicas a indivíduos específicos, com prazos determinados.

11.2. ESTRUTURA E FORMA
Quanto à diagramação, o documento segue basicamente o modelo do padrão ofício (ver
item 3.1).
Cabeçalho: deve conter logomarca da UFRJ, a identificação da Instituição e da(s) unidade(s)
envolvidas. Aplicar o padrão apresentado no item 3.3.
Denominação do ato: “Autorização” em maiúscula, centralizado e negrito.
Emitente: identificação da unidade autorizadora, precedido da palavra DE, seguido de dois
pontos.
Destinatário: identificação do autorizado (pessoa física ou jurídica), precedido pela palavra
PARA, seguido de dois pontos.
Assunto: identificação clara e objetiva do conteúdo a ser tratado.
Texto: deve iniciar pelo termo AUTORIZO, conter os dados da pessoa (física ou jurídica) que
vai ser autorizada e do assunto ao qual se refere à autorização, incluindo ainda o prazo de
realização do evento. No caso de incluírem equipamentos e materiais, estes deverão ser
quantificados e especificados.
Local e data: em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita.
Assinatura e Carimbo: toda autorização deve conter a assinatura, nome (maiúsculo), cargo
ou função da autoridade competente que está autorizando.
Logo da unidade organizacional: no rodapé lado direito antes do número de página, se
houver.
OBS: recomenda-se, para evitar possíveis equívocos, não deixar a assinatura em página
isolada do texto.

Para facilitar a localização, os nomes dos arquivos devem ser formados da seguinte
maneira: tipo do documento + data + palavras-chaves do conteúdo.
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Exemplo:

“AUT.00-00-2013_Saída.Material.Almoxarifado”.
“AUT.00-00-2013_Trabalhar.Fim.Semana”.

12. DECLARAÇÃO
12.1. CONCEITO E FINALIDADE
Declaração é o documento em que se procede a uma exposição clara de uma
determinada situação ou fato. É elaborada por escrito e constitui prova de compromisso
perante uma terceira pessoa ou entidade, pois o declarante se compromete ao conteúdo da sua
declaração.
Inicia-se uma declaração com a enunciação das seguintes fórmulas introdutórias:
 Declaro para fins de prova...
 Declaro, para os devidos fins, que...
 Declaro, a pedido verbal de...

12.2. ESTRUTURA E FORMA
Cabeçalho: deve conter a identificação da UFRJ e unidade organizacional declarante. Ver
padrão no item 3.3.
Título: DECLARAÇÃO (em letras maiúsculas e centralizadas sobre o texto).
Texto: inicia-se sempre com a palavra “declaro” ou “declaramos” e, em seguida, a
identificação da pessoa que enuncia a declaração, bem como o fim a que se destina.
Declaração destinada:
 aos alunos, a identificação básica deverá conter: nome, CPF, DRE e curso.
 aos servidores é imprescindível dados como: nome, SIAPE, cargo, lotação.
Local e data: em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita.
Assinatura: toda declaração deve conter a assinatura, nome (maiúsculo), cargo ou função da
autoridade emitente.
Logo da unidade organizacional: no rodapé lado direito antes do número de página, se
houver.
OBS: recomenda-se não deixar a assinatura em página isolada do texto a fim de evitar
possíveis equívocos,
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13. REQUERIMENTO
13.1. CONCEITO E FINALIDADE
O requerimento se caracteriza como uma petição por escrito, na qual se solicita alguma
coisa a uma unidade da administração. Em outros termos, o requerimento é uma comunicação
que objetiva solicitar aos órgãos da Universidade, providências, informações, materiais etc. a
fim de se atender as demandas existentes.
Desta forma se constitui em comunicação com ampla aplicabilidade e que poderá
apresentar-se como um formulário fornecido para o devido efeito ou em folha no formato de
comunicação. Portanto, não se pretende aqui, definir uma forma única para sua estrutura, mas
sim orientar para alguns itens essenciais para sua elaboração.

13.2. ESTRUTURA E FORMA
Quanto à diagramação, o documento segue basicamente o modelo do padrão ofício. (ver
item 3.1).
Cabeçalho: Aplicar o padrão apresentado no item 3.3.
Título: descrever o termo “REQUERIMENTO”, do lado esquerdo, seguido da numeração /
ano (em negrito).
Exemplo:

REQUERIMENTO 23079.003/2013

OBS: a numeração corresponde ao código da Universidade 23079 + o número sequencial do
documento / ano, e deverá ser usada também para os requerimentos existentes no formato de
formulários.
Local e data: em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita.
Requerente: este item só será identificado nos casos em que as requisições sejam feitas por
pessoa física (alunos, servidores ou membros da sociedade), como em formulários onde se
deve identificar o solicitante. Para as requisições feitas pelas divisões e departamentos, não
será necessário este item, uma vez que os mesmos estarão identificados no cabeçalho do
documento.
Destinatário: indicado pelo termo “PARA”, seguido de dois pontos, onde terá a identificação
da unidade / setor a quem se destina o requerimento.
Assunto: resumo do teor do documento de maneira clara e concisa.
Exemplo:

“Assunto: Aquisição de material para microfilmagem”
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Texto: recomenda-se iniciar com o uso do vocativo adequado à autoridade a quem é
destinado o requerimento, seguido do cargo ou função. Ver o item 2 Formas de tratamento
das autoridades universitárias.
Exemplo: Senhor Superintendente, ou Senhora Diretora,
Magnífico Reitor, ou Excelentíssimo Senhor Vice-Reitor,
O texto deve conter as seguintes informações:
1º – apresentar o motivo que originou o requerimento, de forma clara e direta.
2º – fazer a solicitação do que se deseja a partir do esclarecido, de forma clara.
3º – finalizar o texto e saudar o destinatário utilizando os seguintes fechos centralizados:
a) para autoridades superiores, inclusive o Reitor:

Cordialmente,

b) para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior:

Atenciosamente,

Assinatura e Carimbo: todo requerimento deverá conter a assinatura e carimbo da
autoridade competente da unidade organizacional requerente centralizado na página.
Exemplo:
_____________________________________________
NOME
Cargo ou Função
OBS: recomenda-se não deixar a assinatura em página isolada do texto, a fim de evitar
possíveis equívocos.
Para facilitar a localização, os nomes dos arquivos devem ser formados da seguinte
maneira: tipo do documento + número + data + palavras-chaves do conteúdo.
Exemplo:

“REQ.23079.012.2013_Saida.Material.Almoxarifado”.

14. DELIBERAÇÃO
14.1. CONCEITO E FINALIDADE
Deliberação é ato administrativo decisório sobre assunto submetido a estudo e à
decisão. Trata de questões de ordem administrativa ou regulamentar.
Trata-se de ato de competência privativa do Conselho Universitário e suas Câmaras,
utilizado também pelas Congregações de Unidades.
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14.2.

ESTRUTURA E FORMA

Cabeçalho: deve conter logo da UFRJ, a identificação da Instituição em negrito (ver padrão
no item 3.2).
Título: denominação do ato DELIBERAÇÃO (em maiúscula), em negrito, seguido da sigla
da unidade/órgão, numeração sequencial crescente e ano, com alinhamento à esquerda.
Ementa: síntese do assunto que está sendo tratado, a fim de resumir o tema ou a finalidade
principal. Deve ser iniciada por verbo na 3ª pessoa do singular do presente do indicativo,
alinhado à esquerda com recuo de 7 cm e fonte Times New Roman tamanho 10.
Exemplo:
“Dispõe sobre a criação do grupo de trabalho...”

Preâmbulo: Texto introdutório seguido do fundamento legal e da palavra “DELIBERA”, em
maiúscula, seguida de dois pontos.
Exemplo:
“O Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, usando suas atribuições na
qualidade de Presidente do Conselho Universitário, tendo em vista o decidido pelo Conselho
na .... Sessão Ordinária, realizada em ...,”
OU
“O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de acordo com
o decidido na .... Sessão Ordinária, realizada em ...”
Fundamento Legal: citar as considerações legais ou administrativas que orientaram ou
fundamentaram a matéria.
Exemplo:
Considerando o Regimento Geral .....
Considerando a Portaria nº 100 de .....
Considerando a Resolução nº 100 de ....
DELIBERA:
Texto: exposição do conteúdo da Deliberação distribuído em artigos, parágrafos e alíneas.
Terminar com cláusula de vigência e, se for o caso, cláusula da revogação.
Local e data: por extenso com alinhamento à direita.
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Assinatura, nome e cargo: assinatura do autor, sobreposta ao seu nome, seu cargo ou função,
centralizado na página ou com distribuição espacial simétrica quando houver vários nomes.

15. ORIENTAÇÃO NORMATIVA
15.1. CONCEITO E FINALIDADE
Orientação Normativa é o ato administrativo que define instruções escritas a respeito
do modo de execução de atividades. Trata-se de ato é expedido pela autoridade superior da
unidade organizacional que possui as atribuições de desenvolver as atividades a serem
normalizadas, a fim de assegurar a uniformidade das ações.

15.2. ESTRUTURA E FORMA
Cabeçalho: é apresentado em forma de tabela contendo nos campos as seguintes
informações:
a. Logo da UFRJ. Ver padrão no item 3.2.
b. Nome da universidade por extenso em negrito, fonte Times New Roman 12, nome da
unidade (s) de acordo com estrutura organizacional, incluindo a unidade responsável
pela atividade em questão e pela elaboração da ON;
c. Número da Orientação Normativa composto de número identificador do órgão.
Número sequencial / ano; fonte Times New Roman 12, centralizada, em negrito;
d. Número da versão e data; fonte Times New Roman 10 e centralizada;
e. Logomarca da unidade organizacional.
Exemplo:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Reitor – GR
Sistema de Arquivo – SIARQ/UFRJ
Divisão de Gestão Documental e da Informação – DGDI

UFRJ

Orientação Normativa DGDI nº 23079.15/2014

Versão 00
17/09/2014

Título: atividade que normalizada (em maiúsculo) e em negrito. Fonte Times New Roman
tamanho 12.
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Exemplo:
ABERTURA DE PROCESSO (AUTUAÇÃO)
Introdução: uma breve apresentação (um resumo) do assunto tratado e da motivação que leva
a elaborar a orientação normativa.
Objetivo: a que público os procedimentos serão direcionados e qual a atividade que está
sendo objeto da orientação normativa.
Exemplo:
“Orientar o público externo quanto aos procedimentos a serem adotados no desenvolvimento
da atividade administrativa de autuação de processos.”
Conceito e finalidade: apresentar a definição de termos utilizados na orientação normativa.
Exemplo:
“Autuação – É o registro das informações, em sistema próprio, com base no documento
oficial (requerimento ou ofício) e documentos a ele anexados, que caracteriza a abertura do
processo. ”
Base Legal: citar as normas legais e/ou administrativas que fundamentaram a elaboração da
orientação normativa referente à matéria tratada.
Exemplo:
“Esta orientação tem como base a Portaria Interministerial Nº 1.677, DE 7 DE OUTUBRO
DE 2015”.
Procedimento: descrição detalhada de cada etapa no desenvolvimento da atividade.
Exemplo:
Aos Protocolos da UFRJ, inclusive à DGDI, caberá:
1ª etapa: Recebimento da documentação
 Receber o requerimento de próprio punho, digitado ou requerimento padrão da PR4
juntamente com os documentos que vão compor o processo;
 Conferir se a documentação está correta e assinada
Disposições finais: citar dados importantes que envolvam a matéria tratada na ON.
Exemplo:
“O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua
finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato
incidente.”
“A prioridade na autuação e movimentação de processos deve contemplar documentos
caracterizados como urgentes.”
OBS.: Layout da página: aplicar o padrão apresentado no item 3.1.
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16. PORTARIA
16.1. CONCEITO E FINALIDADE
Portaria é o ato administrativo pelo qual as autoridades competentes definem
providências referentes à situação funcional de servidores, processos administrativos,
designação de servidores para funções e cargos de confiança, imposição de normas, assim
como pelo qual expedem determinações gerais de caráter administrativo.

16.2.

ESTRUTURA E FORMA

Cabeçalho: deve conter logo da UFRJ, a identificação da Instituição em negrito. Ver padrão
apresentado nos itens 3.1 ao 3.3.
Título: denominação do ato PORTARIA (em maiúscula), em negrito, seguido da numeração
sequencial crescente e data, com alinhamento centralizado.
Exemplo:
PORTARIA Nº 23079.11642, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014.
Ementa: síntese do assunto que está sendo tratado na portaria, a fim de resumir o tema ou
finalidade principal. Deve ser iniciada por verbo na 3ª pessoa do singular do presente do
indicativo, alinhado à esquerda com recuo de 7cm. (ex. autoriza, dispõe, designa etc.) e fonte
Time News Roman tamanho 10.
Exemplo:
Designa servidores para constituírem Comissão Especial de
Licitação.

Preâmbulo: inicia-se com o nome da autoridade competente, para emitir o ato, citação das
considerações legais ou administrativas que orientaram ou fundamentaram a tomada de
decisão seguido do imperativo da ação resolve.
Exemplo:
“A Pró-Reitoria de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas pelo
Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro através da portaria nº 23079.4664 de 18 de
julho de 2011, publicada no Diário Oficial da União nº 136 de 18 de julho de 2011, resolve:”
Texto: inicia-se com verbos no infinitivo, (ex. autorizar, constituir, declarar, designar, nomear
etc.). O desenvolvimento do assunto poderá ficar contido em um ou mais parágrafos ou
artigos, devidamente numerados a partir do primeiro, subdivisíveis, ainda, em itens e alíneas.

30 / BOLETIM Nº 36 - 8 DE SETEMBRO DE 2016 - SUPLEMENTO

Cláusula de vigência: Dispõe sobre a entrada em vigência da portaria.
Exemplo:

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cláusula de revogação: Se for o caso, somente se admite a cláusula de revogação específica.
Exemplo:
1 - Fica revogada a portaria nº 23079.14764, de 04 de dezembro de 2014.
2 - Ficam revogadas as portarias nº 23079.13999, de 02 de dezembro de 2014, 23079.14756,
de 03 de dezembro de 2014.
3 – Ficam revogados os artigos 5º, 7º e 11 da portaria 23079.14554, de 25 de novembro de
2014.
Local e data: por extenso com alinhamento à direita.
Assinatura e carimbo: do autor, nome, cargo e sua função, centralizados na página ou com
distribuição espacial simétrica quando houver vários nomes.
Exemplo:
_____________________________________________
Autoridade Competente
Cargo
Anexos à portaria: o anexo é um documento que está relacionado ao assunto tratado na
portaria por afinidade de conteúdo, sendo disposto logo em seguida à assinatura da autoridade
competente, a indicação de que existe anexo mencionando título, breve conteúdo e quantidade
de páginas.

17. RESOLUÇÃO
17.1. CONCEITO E FINALIDADE
Resolução é ato administrativo emanado de órgão colegiado registrando uma decisão ou
uma ordem no âmbito de sua área de atuação, para disciplinar matéria de sua competência
específica.

17.2. ESTRUTURA E FORMA
Cabeçalho: deve conter logo da UFRJ, a identificação da Instituição em negrito. Ver padrão
apresentado nos itens 3.1 ao 3.3.
Título: Denominação do ato RESOLUÇÃO, seguido da sigla do órgão/unidade, numeração
sequencial e ano, em maiúscula, negrito, com alinhamento à esquerda.
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Ementa: Síntese do assunto que está sendo tratado. Deve ser iniciada por verbo na 3ª pessoa
do singular do presente do indicativo, com alinhamento à esquerda e recuo de 7 cm. Fonte
Times New Roman tamanho 10.
Preâmbulo: citação das considerações legais ou administrativas que orientaram ou
fundamentaram a tomada de decisão, seguido do imperativo RESOLVE. Após a citação do
dispositivo legal em que se fundamenta o ato, poderão aparecer as considerações, desde que
permaneçam no mesmo parágrafo, que se destinam a justificar a decisão tomada.
Texto: poderá ser dividido em artigos, parágrafos e alíneas, seguida da cláusula de vigência e,
se for o caso, da cláusula de revogação;
Cláusula de Vigência: Dispõe sobre a entrada em vigência da Resolução.
Cláusula de Revogação: Somente se admite a cláusula de revogação específica. Assim, é
incorreto o uso de cláusula revogatória do tipo “Revogam-se as disposições em contrário”.
Local e data: por extenso com alinhamento à direita.
Assinatura: do autor, sobreposta ao seu nome, seu cargo com alinhamento centralizado na
página.
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SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO –
TIC. Coordenação de Governança de TI. Norma de Utilização de Correio Eletrônico na
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Norma%20de%20Utilizao%20de%20Correio%20Eletrnico.pdf Acesso em: 15 dez. 2014.
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Portaria nº 03, de 16
de maio de 2003 do SLTI/MPOG – destinada a orientar os órgãos da Presidência da
República, Ministérios, autarquias e fundações integrantes do Sistema de Serviços Gerais SISG, quanto aos procedimentos relativos às atividades de Comunicações Administrativas,
para utilização do número único de processos e documentos.
BRASIL. Decreto Federal nº 1937, de 21 de junho de 1992 - Estabelece regras para a
redação de atos normativos do Poder Executivo sujeitos à aprovação do Presidente da
República.
BRASIL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. Instrução Normativa nº 04,
de 06 de março de 1992 da SAF - Consolida as regras constantes do Manual de Redação da
Presidência da República, tornando obrigatória sua observação para todas aquelas
modalidades de comunicação oficial, comuns aos órgãos que compõem a Administração
Federal.

19.

ANEXOS

República, Ministérios, autarquias e fundações integrantes do Sistema de Serviços Gerais SISG, quanto aos procedimentos relativos às atividades de Comunicações Administrativas,
para utilização do número único de processos e documentos.
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BRASIL. Decreto Federal nº 1937, de 21 de junho de 1992 - Estabelece regras para a
redação de atos normativos do Poder Executivo sujeitos à aprovação do Presidente da
República.
BRASIL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. Instrução Normativa nº 04,
de 06 de março de 1992 da SAF - Consolida as regras constantes do Manual de Redação da
Presidência da República, tornando obrigatória sua observação para todas aquelas
modalidades de comunicação oficial, comuns aos órgãos que compõem a Administração
Federal.

19.

ANEXOS
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CONSELHO DE CURADORES

UFRJ

ATA DA (NÚMERO ORDINAL) SESSÃO DO (IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO),
ORDINÁRIA, REALIZADA SOB A PRESIDÊNCIA DO (FORMA DE TRATAMENTODA
AUTORIDADE UNIVERSITÁRIA), PROF. (NOME DO PRESIDENTE DA SESSÃO), DIA
(00) DE (MÊS) DE (0000), ÀS (00:00) HORAS, NA (IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL ONDE
FOI REALIZADA A SESSÃO), ILHA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, RIO DE JANEIRO.
3 cm

Compareceram à sessão os seguintes Conselheiros: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx . Havendo
número regimental, o xxxxxxxxxxxxxxxx iniciou a sessão xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Nada mais havendo a tratar, o
xxxxxxxxxxxxxxxx reassumiu a presidência, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.
Eu, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Secretário do xxxxxxx xxxxxxxx, para constar, lavrei a presente ata
que, aprovada na sessão de 26 de maio de 2010, é assinada por mim
_________________________________________ e pelo Magnífico Reitor, Prof. xxxxxx
xxxxxxxxxx.

______________________________

ATA_C. CURADORES_21ª_ 21/04/2010

Página 1

1,5 cm
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UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Reitor – GR
Sistema de Arquivo – SIARQ/UFRJ
Divisão de Gestão Documental e da Informação – DGDI

REUNIÃO DE:
3 cm

LOCAL:
OBJETIVO:

ASSUNTOS:

PARTICIPANTES:
ENCAMINHAMENTOS
E DECISÕES

ATA DE REUNIÃO

Equipe DGDI

DATA:

Sala de Reunião DGDI

HORA:

06/11/2014
09hs

Informe sobre Workshop SIPAC na UFRN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PEN – processo eletrônico nacional.
Portarias e atos administrativos.
Memorando eletrônico.
Boletim de serviço.
Protocolo.
Ponto eletrônico.
Impressões.

Adilson Cxxx, Daniel Bxxx, Márcio Axxxx, Monique Mxxxx,
Duarte e Fábio Bxxxx.
1. PEN – Processo Eletrônico Nacional: xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx.
2. Portarias e atos administrativos: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx.
3. Memorando eletrônico: xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Boletims de Serviço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
5. Protocolo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
6. Ponto Eletrônico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
7. Impressões:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

ASSINATURAS:
ATA_DGDI_3ª_ 21/04/2010

Página 1

1,5 cm
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UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Reitor – GR
Sistema de Arquivo – SIARQ/UFRJ
Divisão de Gestão Documental e da Informação – DGDI

5 cm

AUTORIZAÇÃO
De: Gabinete do Reitor
Para: Almoxarifado
Assunto: Retirada de equipamentos e materiais
Autorizo ao Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, CPF 222.222.222-22, da empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, no dia 00 de mês de 0000, à retirar os equipamentos e materiais
relacionados abaixo:
1,5 cm
 2 caixas de (especificação)
 1 impressora (especificação)
 10 computadores (especificação)
2,5 cm

3 cm

Rio de Janeiro, 00 de mês de 2016.

Assinatura
___________________________________________
Nome
Cargo ou função

Av. Pedro Calmon, n° 550 - Prédio da Reitoria, Térreo, Cidade Universitária Rio de Janeiro, RJ - CEP 21941-901 Telefone: (21) 2598-0000 - Fax: 21 2598-0000 / www.dgdi.ufrj.br
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UFRJ
5 cm

DECLARAÇÃO

2,5 cm
3 cm

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Reitor – GR
Sistema de Arquivo – SIARQ/UFRJ
Divisão de Gestão Documental e da Informação – DGDI

Declaro, para os devidos fins, que o servidor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

matrícula SIAPE nº xxxxxxxxxxxxxx, cargo/função xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
lotado na Divisão xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, (identificar o objeto da declaração
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

Rio de Janeiro, 00 de mês de 2013.

_____________________________________________
NOME
Cargo ou Função
Carimbo

Av. Pedro Calmon, n° 550 - Prédio da Reitoria, Térreo, Cidade Universitária Rio de Janeiro, RJ - CEP 21941-901 Telefone: (21) 2598-0000 - Fax: 21 2598-0000 / www.dgdi.ufrj.br

1,5 cm
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Reitor – GR
Sistema de Arquivo – SIARQ/UFRJ
Divisão de Gestão Documental e da Informação – DGDI

UFRJ
5 cm

DECLARAÇÃO

2,5 cm
3 cm

Declaro, para os devidos fins, que o aluno xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CPF,

xxxxxxxxxxxxxx

matriculado

no

curso

de

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx, DRE xxxxxxxxxxxxxx, faz parte do Quadro de Estagiários da UFRJ, com
localização na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Projeto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e a
mesma recebe bolsa estágio no valor de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais) mensais
e a carga horária 30h/semanais.
O referido estágio tem previsão de encerramento em xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Rio de Janeiro, 00 de mês de 2013.

_____________________________________________
NOME
Cargo ou Função
Carimbo

Av. Pedro Calmon, n° 550 - Prédio da Reitoria, Térreo, Cidade Universitária Rio de Janeiro, RJ - CEP 21941-901 Telefone: (21) 2598-0000 - Fax: 21 2598-0000 / www.dgdi.ufrj.br

1,5 cm
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Conselho Universitário da UFRJ – CONSUNI

UFRJ
DELIBERAÇÃO CONSUNI - Nº 23079.000/2014

[EMENTA] [EMENTA] [EMENTA] [EMENTA] [EMENTA]
[EMENTA] [EMENTA] [EMENTA]

[Preâmbulo]
[Fundamentação Legal]
DELIBERA:

Deliberação Deliberação Deliberação x Deliberação x Deliberação x Deliberação
x Deliberação x Deliberação x Deliberação x Deliberação x Deliberação x Deliberação x
Deliberação x Deliberação x Deliberação x Deliberação.
Deliberação Deliberação Deliberação Deliberação Deliberação Deliberação v
Deliberação Deliberação Deliberação Deliberação Deliberação Deliberação Deliberação
Deliberação Deliberação Deliberação Deliberação Deliberação Deliberação Deliberação
Deliberação Deliberação Deliberação Deliberação.
Deliberação Deliberação Deliberação Deliberação Deliberação Deliberação
Deliberação Deliberação Deliberação Deliberação.
[Local de data]

_______________________________
MONE POR EXTENSO
Cargo ou Função

Av. Pedro Calmon, n° 550 - Prédio da Reitoria, Térreo, Cidade Universitária Rio de Janeiro, RJ - CEP 21941-901 Telefone: (21) 2598-0000 - Fax: 21 2598-0000 / www.dgdi.ufrj.br

1,5 cm
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FL. Nº
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Reitor – GR
Sistema de Arquivo – SIARQ/UFRJ
Divisão de Gestão Documental e da Informação – DGDI
PROCESSO Nº

UFRJ

FOLHA DE INFORMAÇÃO

23079.000000/0000-00

Á Assessoria da PR-6
1,5 cm
2,5 cm

3 cm

A om isiipm ask iasdjfg dsijv oidfm oioad oarm adm df sf oidf of osdf
m df k df k kafm oid ijdf ojas vd a a 0iam ioaj wj a rvmr i kmafd ofdvfea ijdf i dfm
0jakm ija dui jiasuh aicv uahsduj uhdsfjn puasdhv asuhcv asdoiuhv oaisd qearohfjdaf
o9wqef waeijv 0awerj qw0uvmv qweuv 0weruvis 0osidj aqosivm ed aqkfcif aoievma
vvoalsdfv oikjdfoirvpasdmnv of,mvk iadsnv aoiuyhv asso.
O sdkvksw kwpo weop wepio wpio wpoi wepo wpo awepo adpofl dpi
dspi dfpom dp dapom dapo dsapom poasm asdpom p pasm pial Waof mao dpoif
daofn oiafd d oia f oadf do dof dzoif fdoi dvci cv idf opsidm v idf vcm jdafm dvik.

Atenciosamente,
Rio de Janeiro, 04 de julho de 2013.

CARIMBO
ASSINATURA

Av. Pedro Calmon, n° 550 - Prédio da Reitoria, Térreo, Cidade Universitária Rio de Janeiro, RJ - CEP 21941-901 Telefone: (21) 2598-0000 - Fax: 21 2598-0000 / www.dgdi.ufrj.br
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UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Reitor – GR
Sistema de Arquivo – SIARQ/UFRJ
Divisão de Gestão Documental e da Informação – DGDI

MEMO. 23079.120/2013-DGDI

Rio de Janeiro, 00 de mês de 0000.
1,5 cm

3 cm

Ao Senhor Diretor da Divisão de Arquivo
Assunto: Organização de acervos de extintas IFES

2,5 cm

1.
A ckpmfm ,fdoifm opisfmfd poisdfk pssdf pwepwk powwe piowerw 00owe –wld
oe pokdcik pwe,ck irlm,c –weklç´w;k d,k w´plkd,c´wpd,c wçokcklw[edclwplc pówe wepookc
wpek oks okd dkd d dkd dkdk.
2.
O bdbdbdbd dbdjd dnfjf fjfjf fjfjf fjfjf fjfjf riowiosjd dkcd woic woec wdcw erwuc
wjdjc wiejuc wec owc wc wuf wuhf weuihie fiwekjhw jwofw rjws ojiewjm roi erpiort euoje
uFFF lknf oiedkfi erff edoikjg oije froleopijg poir pekik.
3.
Por fim, pokco pjdkv okrlv pókd,vlk okdfkv paer per oer ker oerowqk eropf oerkf
porlv –telvkpélv pekv,e drk perolg perwqpojg ´qerçlv ]poqewrk v opg wp9g -0iwrt pib, -0rt,.v
-9t, -ikrt, 0ort -0ib -0oirt-bb 0irtb, ir. -0.

Atenciosamente,

Assinatura
________________________________
NOME
Cargo
Carimbo

Av. Pedro Calmon, n° 550 - Prédio da Reitoria, Térreo, Cidade Universitária Rio de Janeiro, RJ - CEP 21941-901 Telefone: (21) 2598-0000 - Fax: 21 2598-0000 / www.dgdi.ufrj.br
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UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do reitor – GR
Sistema de Arquivo – SIARQ/UFRJ
Divisão de Gestão Documental e da Informação – DGDI

OFÍCIO 23079.120/2013-DGDI

Rio de Janeiro, 00 de mês de 0000.
1,5 cm

3 cm

Ao Senhor,
Machado de Assis
Defensor Publico da Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro – Núcleo do Rio de Janeiro
Rua da Alfandega, 00, Centro – RJ, 00000-000.
Assunto: Organização de acervos das IFES

2,5 cm

1.
A ckpmfm ,fdoifm opisfmfd poisdfk pssdf pwepwk powwe piowerw 00owe –wld
oe pokdcik pwe,ck irlm,c –weklç´w;k d,k w´plkd,c´wpd,c wçokcklw[edclwplc pówe wepookc
wpek oks okd dkd d dkd dkdk.
2.
O bdbdbdbd dbdjd dnfjf fjfjf fjfjf fjfjf fjfjf riowiosjd dkcd woic woec wdcw erwuc
wjdjc wiejuc wec owc wc wuf wuhf weuihie fiwekjhw jwofw rjws ojiewjm roi erpiort euoje
uFFF lknf oiedkfi erff edoikjg oije froleopijg poir pekik.
3.
Por fim, pokco pjdkv okrlv pókd,vlk okdfkv paer per oer ker oerowqk eropf oerkf
porlv –telvkpélv pekv,e drk perolg perwqpojg ´qerçlv ]poqewrk v opg wp9g -0iwrt pib, -0rt,.v
-9t, -ikrt, 0ort -0ib -0oirt-bb 0irtb, ir. -0.

Atenciosamente,

________________________________
NOME
Cargo

2,5 cm

Av. Pedro Calmon, n° 550 - Prédio da Reitoria, Térreo, Cidade Universitária Rio de Janeiro, RJ - CEP 21941-901 Telefone: (21) 2598-0000 - Fax: 21 2598-0000 / www.dgdi.ufrj.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do reitor – GR
Sistema de Arquivo – SIARQ/UFRJ
Divisão de Gestão Documental e da Informação – DGDI

UFRJ

Orientação Normativa DGDI Nº 23079.15/2014

Versão 00
17/09/2014

ABERTURA DE PROCESSO (AUTUAÇÃO)
1.

INTRODUÇÃO

Atualmente, a administração pública requer, cada vez mais, que a comunicação
administrativa seja eficiente e tenha agilidade e qualidade. Desta forma, a UFRJ, por meio da
Divisão de Gestão Documental e da Informação – DGDI, vem colaborar para uma maior
eficiência administrativa, a partir das boas práticas desenvolvidas, propondo orientações aos
servidores na execução das atividades de protocolo.
2.

OBJETIVO

Orientar o público externo quanto aos procedimentos a serem adotados no
desenvolvimento da atividade administrativa de autuação de processos.
3.

CONCEITO E FINALIDADE

Processo – É o conjunto de documentos reunidos no decurso de uma ação administrativa.
Autuação – É o registro das informações, em sistema próprio, com base no documento oficial
(requerimento ou ofício) e documentos a ele anexados, que caracteriza a abertura do processo.
Requerimento – Documento utilizado para os mais diferentes tipos de solicitações às autoridades.
4.

BASE LEGAL

Esta orientação tem como base duas Portarias Normativas do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão/MPOG. São elas:
 Portaria Normativa nº 5, de 19 de dezembro de 2002 - Dispõe sobre os procedimentos
gerais para utilização dos serviços de protocolo, no âmbito da Administração Pública
Federal, para os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG.
 Portaria Normativa nº 12, de 23 de novembro de 2009 - Altera a Portaria Normativa
nº 5, de 19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre os procedimentos gerais para
utilização de protocolo, no âmbito da Administração Pública Federal, para os órgãos e
entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG.
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5. PROCEDIMENTO

Àos Protocolos da UFRJ, inclusive à DGDI, caberá:
1ª etapa: Recebimento da documentação
 Receber o requerimento de próprio punho, digitado ou requerimento padrão da PR4
juntamente com os documentos que vão compor o processo;
 Conferir se a documentação está correta e assinada
2ª etapa: Montagem do processo
 Carimbar, numerar e rubricar todas as folhas;
 Pôr a documentação na capa;
 Autuar (registrar no SAP as principais características do processo: interessado, assunto
etc);
Obs: No campo “Interessado” do SAP, não incluir acentos, cedilhas, apóstrofos e títulos
como professor, doutor e outros.
 Gerar no SAP a etiqueta de identificação do processo;
3ª etapa: Conferir se os dados autuados estão corretos na etiqueta
4ª etapa: Tramitação do processo
 Tramitar o processo no SAP para a unidade destinatária;
 Encaminhar o processo juntamente com a guia de tramitação;
 Colocar no malote ou entregar em mãos;
5ª etapa: Fornecer o número do processo ao interessado, a fim de que o mesmo possa
acompanhar os trâmites.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS

O interessado poderá, mediante manifestação escrita no próprio, desistir total ou
parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis.
O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua
finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato incidente.
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A prioridade na autuação e movimentação de processos deve contemplar
documentos caracterizados como urgentes.
O processo deverá ser autuado com Requerimento/Ofício original.
Os documentos anexados ao processo deverão ser preferencialmente, originais.
No entanto, poderão compor o processo cópias de documentos, considerando-se que o servidor
tem fé pública para autenticar documentos e fazer reconhecimento de firmas.
As folhas dos processos serão numeradas em ordem crescente, sem rasuras,
devendo ser utilizado carimbo próprio para colocação do número, aposto no canto superior
direito da página, recebendo a primeira folha o número 1.
O verso da folha, quando estiver em branco, não será numerado. Quando
necessário, sua identificação terá como referência a letra "v", da palavra verso. Exemplo: folha
3v.
A numeração das folhas do processo é iniciada no protocolo da unidade
correspondente. As folhas subsequentes serão numeradas pelas unidades que as adicionarem. A
capa do processo não será numerada.
Os documentos encadernados ou em brochura, bem como os de grande volume,
serão apensados ao processo com a colocação da etiqueta de anexo contendo o número do
processo e a palavra “anexo”. E, nesse caso, na etiqueta do processo deverá apresentar a
existência do anexo (Ex: anexo 01 Tese de Mestrado).

_______________________________________________
NOME
Diretor da DGDI – Divisão de Gestão Documental e da Informação
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PAUTA DE REUNIÃO
3 cm

Rio de Janeiro, 00 de mês de 2015.
REUNIÃO DE:

Equipe DGDI

AGENDA:

16/11/2014 – 09H

LOCAL:

Sala de Reunião DGDI
1.
2.
3.
4.
5.

PEN – processo eletrônico nacional;
Portarias e atos administrativos;
Memorando eletrônico;
Boletim de serviço;
Protocolo;

ASSUNTOS:

PARTICIPANTES:

Adilson Caosdfovjndaf
Daniel Boiandsfnofdsa
Márcio Aaosijdcisjadci
Monique Moámnfsonoa
Fábio Boasnsa
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PORTARIA Nº 23079.12.109, de 15 de dezembro de 2014.
Designa servidores para fiscalização de contrato.

A Pró-Reitora de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas pelo
Magnifífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria nº 5058 de 28 de
julho de 2011, publicada no BUFRJ nº 31 de 04 de agosto de 20122, resolve:
Art. 1º Designar o servidor ..........................., Administrador de edifício, matrícula
SIAPE nº ....., para exercer a função de fiscal do contrato nº ......, celebrado entre a UFRJ e a
empresa ........... , e como como substituto eventual o servidor ..........., Administrador, matrícula
SIAPE nº...... .
Art. 2º …………………………………………
Art. 3º ...........................................................
Art. 4º ...........................................................
Art. 5º ...........................................................
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Se houver revogação parcial ou total. Ver iten 17 do Manual de Padronização
de Documentos Oficiais da UFRJ.

________________________________________________________
NOME DA AUTORIDADE COMPETENTE
Diretora da Faculdade de Letras
Carimbo
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REQUERIMENTO nº 23079.1937 / 2014

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2014.

Para: PR6 – Pró Reitoria de Gestão e Governança
Assunto: Manual de Padronização de Documentos/UFRJ
Senhora Pró Reitora,
2,5 cm

Trata o presente processo fdisafdj v asdoíjc asdc qpiweuyd qwriuhf ewriuh ipsar
pwqrhf wfdrhewrifcuhf fduhd fiuhwa feduvhdf dfhdfid vuhdufhf sasudhf suhv s gfihsfdv
dsifuvdsf fiuhsdifhfdihv ifiuhdsaufhdfv qwaiuhfusfd diuhfiuhv sdufhvsfd dsufvidhv
dsfiuhdiufhd dfihvsiufhhsfdv wdihdhvdsfhvfd dsifhdsiufhvdsfv wdrfudsifuhvidsfhvfe.

Este fspasfd dsfahdafvjdaf dsafvohdafvujhadfofd vadufhvdsaufhvdsafv
difuvhdsiufhvdshvdf
dsfhdsfvhdsfvjoidsjvd
dfhvosfjvosajvosafjvd
vdsafhvaofjafivjdaf
vdafvhdsafvafsvafsvadsfoivjafds vaofjvaojvasfvaoifsjv avafvjaofsivjaofsv.
Portanto, cccccccccccasdddddddddddd nasdfca adsvcadsc sadiusad vcsaidunvca
fdiuadsfnva fdiuhafdsv fiuhafdsv df vuihdfv dafiuvhdafv dafudafv dafvuafdv dafhdaipufhvda
fivhafduaf viafd dafviuhdaf iuadfuvhdafv dafvdafv.
Na certeza fsadkjvc asdjhv asdiuuhv sadheqadc oidsafvdafv fdvadvf asfduhv
adsfiuhv adspfuhv adfuhv, dede já agradeço.

Atenciosamente,
____________________________________
Nome
Diretor da Divisão de Gestão Documental e da Informação/PR-6
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[EMENTA] [EMENTA] [EMENTA] [EMENTA] [EMENTA]
[EMENTA] [EMENTA] [EMENTA].

[Preâmbulo]
[Fundamento Legal]
RESOLVE:

Art.1 Resolução Resolução Resolução A Resolução rt Resolução Resolução
Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução
Resolução Resolução Resolução Resolução
Art.2 Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução
Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução
Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução.
§1 Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução
Resolução Resolução Resolução Resolução.
a) Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução
Resolução Resolução Resolução Resolução.
Art. 3º Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução
Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução
Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução Resolução.
Art. 4º Cláusula de vigência da Resolução.

[Local de data]
[Assinatura]
___________________________
NOME POR EXTENSO
Cargo

1,5 cm

50 / BOLETIM Nº 36 - 8 DE SETEMBRO DE 2016 - SUPLEMENTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

COMPOSTO NA GRÁFICA DA UFRJ-http://www.grafica.ufrj.br (grafica@grafica.ufrj.br) • Diretora: Caroline Maia do Carmo Vianna Dantas
• Chefe Produção: Almir Fucci • Chefe Editoração: Martha Dias de Sá • Chefe Off-Set: Gilson Silva de Oliveira
• Chefe Acabamento: Agnaldo de Lima Barbosa • Chefe Manutenção: Jair Borges Filho • Chefe Plotagem: Pedro L. Bartonelli Braga
• Digitação e Editoração Eletrônica: Fernando Cesar Neves Moreira e Martha Dias de Sá
http://www.ufrj.br/pr/conteudo_pr.php?sigla=BOLETIM

