
                   Universidade Estadual do Centro-Oeste – Unicentro
            Reconhecida Pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997 

                           A COORCAP, com o objetivo de atender as exigências quanto a execução das despesas com recursos de Convênios, 
estabelece os procedimentos para a realização de despesas de Convênios.

PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CONVÊNIOS - 2017

Rúbrica Procedimentos

Hospedagem Para Guarapuava e Irati: Solicitar via SGU, módulo Financeiro – Tarefas - Pedido de Hospedagem  

Quando se tratar de hospedagem em outras cidades: Utilizar o formulário de Pedido de Contratação de 

Serviço, via protocolo da UNICENTRO Campus Santa Cruz, Campus CEDETEG ou Campus de Irati,  

contatar o Ramal 1347 para instrução.

Obs: Não serão custeadas despesas com lavanderia, telefone e frigobar.

Alimentação Solicitar via SGU ou no caso de locais não conveniados com a Universidade, o proponente poderá

optar pela indicação de um único estabelecimento mediante a emissão de Pedido de Empenho.

Obs: Não serão custeadas despesas com bebidas alcoólicas e guloseimas.

Diárias Emitir Pedido de Empenho em favor do beneficiário, com no mínimo dez dias de antecedência da

data inicial de utilização.  Solicitar via SGU-WEB.

Passagens Utilizar o formulário de Solicitação de Passagens e encaminhar via protocolo da UNICENTRO Campus 

Santa Cruz, Campus CEDETEG ou Campus de Irati.

Obs: No retorno deverão ser obrigatoriamente apresentados o bilhete ou ticket para as

passagens aéreas ou rodoviárias, utilizadas. PTAS não serão aceitos.

Bolsas Emitir Pedido de Empenho referente a(s) bolsa(s) a serem pagas.

Material de Consumo Utilizar o formulário de Solicitação de Compras e encaminhar via protocolo da UNICENTRO Campus 

Santa Cruz, Campus CEDETEG ou Campus de Irati.

Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica

Utilizar o formulário de Solicitação de Compras e encaminhar via protocolo da UNICENTRO Campus 

Santa Cruz, Campus CEDETEG ou Campus de Irati.

Taxa de Inscrição em Evento Emitir Pedido de Empenho referente ao pagamento da inscrição, indicando o nome completo do participante

e encaminhar via protocolo da UNICENTRO Campus Santa Cruz, Campus CEDETEG ou Campus de Irati.

Material Bibliográfico Utilizar o formulário de Solicitação de Compras e encaminhar via protocolo da UNICENTRO Campus 

Santa Cruz, Campus CEDETEG ou Campus de Irati.

Equipamentos e Material
Permanente

Utilizar o formulário de Solicitação de Compras e encaminhar via protocolo da UNICENTRO Campus 

Santa Cruz, Campus CEDETEG ou Campus de Irati.

Obras Utilizar o formulário de Solicitação de Serviços, acompanhado de projeto aprovado pelo

Departamento de Engenharia da UNICENTRO e encaminhar via protocolo da UNICENTRO

Campus Santa Cruz, Campus CEDETEG ou Campus de Irati.

Relatório Final e/ou Parcial
do Convênio/Projeto

O Coordenador deve apresentar os relatórios parciais e/ou finais referentes aos Convênios, de

acordo com o previsto no Termo de Convênio e respectiva Chamada de Projetos.

Material de Divulgação 1 - De acordo com dispositivo firmado em convênio, para todos os materiais de divulgação, confeccionados

através de aporte financeiro do mesmo, deverão obrigatoriamente, apresentar em

seu layout, logotipo do órgão concedente. (*)

2 – No momento da entrega do relatório técnico final, o mesmo deve conter uma unidade física dos

itens confeccionados com recursos do convênio, exceto para itens de grande porte, os quais terão

sua comprovação realizada através de fotos, produzidas pelo coordenador(a) do projeto durante a

execução do mesmo.

3 – Caso estes itens não sejam respeitados o convênio pode ser glossado no momento da

prestação de contas.

(*) Para convênios que apresentem a Fundação Araucária como órgão concedente, o material de divulgação deve conter os logotipos da Fundação Araucária e do
Governo do Estado do Paraná/SETI, conforme determina o Ato da Diretoria Executiva 029/2011-F.A.

Informamos que os documentos deverão estar assinados pelos Coordenadores e atender ao previsto no Plano de Trabalho e Aplicação Financeira
aprovado.

Informamos também, que os formulários, citados acima, estão disponíveis no endereço eletrônico www.unicentro.br, link Coordenadoria de Convênios –
DIRCAP ou DIRPCON e deverão atender ao disposto no Ofício Circular nº 001/2007-PROAF.

Qualquer dúvida favor entrar em contato no  ramal 1075 na DIRPCON ou 1381 na DIRCAP.

 Home Page: http://www.unicentro.br
Campus Santa Cruz: Rua Pres. Zacarias 875 – Cx. Postal 3010 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090 – CEP 85.015-430 – GUARAPUAVA – PR

Campus CEDETEG: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Fone/FAX: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-080 – GUARAPUAVA – PR

Campus de Irati: PR 153 – Km 07 – Riozinho – Cx. Postal, 21 – Fone: (42) 3421-3000 – FAX: (42) 3421-3067 – CEP 84.500-000 – IRATI – PR
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