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RESOLUÇÃO nº 048,
de 10 de agosto de 2.006.

Dispõe sobre a forma, publicidade, guarda
e  conservação  dos  atos  administrativos
oficiais  no  âmbito  da  Universidade  do
Planalto  Catarinense  e  dá  outras
providências. 

Nara  Maria  Kuhn  Göcks,  Presidente  do  Conselho  Universitário  e  de  Ensino,
Pesquisa e Extensão – CONSUNI/CONSEPE, considerando a necessidade de uniformizar a
utilização de atos administrativos no âmbito da UNIPLAC, conforme a competência estatuída
no art. 15, VII, do Estatuto da Universidade, e, em conformidade com decisão unânime do
Conselho Universitário e de Ensino, Pesquisa e Extensão (Ata nº 016), em 08 de agosto de
2.006,

R E S O L V E:

Art. 1º - Os atos administrativos oficiais a serem utilizados no âmbito da Universidade
do Planalto Catarinense devem obedecer ao disposto na presente Resolução.

           Art. 2º - Serão utilizados os seguintes atos administrativos:

I  –  RESOLUÇÃO:  Será  utilizada  para  externar  as  decisões  do  CONSUNI,
CONSEPE e CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO que tenham reflexo direto na política
administrativa  da  Universidade  ou  que  passem a  regulamentar  disposições  do  Regimento
Geral, observadas as respectivas atribuições, no exercício da competência privativa do Reitor,
que passará a produzir efeitos a partir da sua publicação.

II  – EDITAL:  Será utilizado nos atos  administrativos  de interesse geral  interno e
externo  nas  fases  de  lançamento,  homologação  e  publicação  de  resultados  nos  processos
eletivos e seletivos da Universidade.

         III – PORTARIA: Será utilizada para determinar a execução de atos de pessoal que
produzam efeitos internos,  tais  como: concessão de vantagens,  nomeação de funcionários,
designação  de  funções,  aplicação  de  penalidades  disciplinares e  demais  atos  de  interesse
individual.

IV – ATO NORMATIVO: Tem caráter regulamentar e será utilizado para disciplinar
a correta execução das resoluções aprovadas pelos Conselhos Superiores da Universidade,
além de estabelecer fluxos operacionais visando a preservação da disciplina administrativa.



V – CIRCULAR: Será utilizada para a comunicação de assuntos de interesse geral.

Parágrafo único. Os atos administrativos especificados não afastam a necessidade de
emissão de outros que, a critério da Reitoria, possam melhor atender ao objetivo visado.

Art. 3º - Os atos administrativos para surtirem eficácia jurídica deverão ser publicados
na página eletrônica da UNIPLAC e afixados no mural de avisos da Reitoria, salvo aqueles
que comportarem sigilo para a preservação da integridade moral individual ou coletiva, cuja
comunicação deverá ser restrita ao interessado.

Art. 4º – O ato administrativo “Resolução” deverá ser numerado em ordem seqüencial
crescente, acrescentando-se após o número, o ano em que foi editado.

Art. 5º - Os demais atos administrativos, no início de cada ano, receberão numeração
seqüencial crescente iniciando do 001 acompanhado do ano de sua emissão.

 
Art. 6º - Os atos administrativos previstos nesta resolução, mesmo que implícita ou

explicitamente revogados ou com sua eficácia extinta, deverão ser anualmente encadernados e
conservados em local de fácil acesso aos interessados, como instrumento de pesquisa e acervo
documental histórico, com exceção dos atos de efeitos individuais que requeiram sigilo.

Art.7º  - A  Reitoria  poderá  expedir  atos  normativos  complementares,  visando  a
disciplinar a correta aplicação desta resolução.

Art. 8º  - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, na forma prevista
no seu art. 3º. 

Lages, 10 de agosto de 2.006.

Nara Maria Kuhn Göcks
Reitora


