
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

REITORIA

PORTARIA Nº 482, DE 9 DE JUNHO DE 2021.

Estabelece os procedimentos e os meios
para a comunicação oficial e para a troca de
informações no âmbito da Universidade
Federal de Lavras.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, considerando a quantidade de informações e comunicações que circulam
entre os gestores das Unidades Organizacionais da UFLA; e a necessidade de formalizar e tornar
eficaz a comunicação interna no âmbito das Unidades Organizacionais da UFLA, resolve:

Art. 1º Estabelecer os procedimentos e os meios para a comunicação oficial e
a troca de informações no âmbito da Universidade, nos termos desta Portaria.

Art. 2º Toda comunicação oficial entre as Unidades Organizacionais deverá ser
realizada por meio de Memorando Eletrônico ou Processo no Sistema Integrado de Patrimônio,
Administração e Contratos (SIPAC) ou Sistema que vier a substituí-lo, ou, ainda, por e-mail
institucional. 

Parágrafo único. As ferramentas de mensagens de comunicação tais como
Whatsapp, Skype, Signal, Hangouts ou outras de funções semelhantes não serão consideradas
como meio de comunicação oficial, podendo ser utilizadas somente como forma de
comunicação rápida e de caráter não oficial, entre os servidores e as unidades.

Art. 3º Os Memorandos Eletrônicos e os Processos enviados pelo SIPAC
deverão ser encaminhados ao destinatário principal, não sendo admitido o envio “com cópia”,
exceto para ciência de quem receber a cópia ou quando se tratar de Memorandos Circulares.  

Art. 4º Os Memorandos Eletrônicos e os Processos endereçados às Unidades
Acadêmicas deverão ser enviados exclusivamente às Coordenadorias de Secretaria Integrada
(CSIs), quando se tratar de assuntos acadêmicos, ou às Coordenadorias de Gestão Estratégica
(CGEs), quando se tratar de assuntos administrativos, as quais serão responsáveis pelo
direcionamento interno aos Diretores das Unidades, Colegiados de Cursos de Graduação,



Colegiados de Programas de Pós-graduação e Chefias de Departamentos, para as providências
cabíveis, de acordo com o assunto pertinente a cada instância.

Art. 5º Os Memorandos Eletrônicos e os Processos endereçados às
Pró-Reitorias, cujos assuntos digam respeito a providências e/ou ciência dos pró-reitores,
deverão ser enviados exclusivamente às Unidades no SIPAC elencadas abaixo, de acordo com o
assunto pertinente a cada Pró-Reitoria, as quais serão responsáveis pelo direcionamento
interno, de acordo com o assunto pertinente, para as providências cabíveis:

I- Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários: 12.35.12
II- Pró-Reitoria de Extensão e Cultura:12.36
III- Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas: 12.40
IV- Pró-Reitoria de Graduação: 12.38.27
V- Pró-Reitoria de Infraestrutura e Logística: 11.00.31.08
VI- Pró-Reitoria de Pesquisa: 12.37
VII- Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão: 12.34.05
VIII- Pró-Reitoria de Pós-Graduação: 12.39 
IX- Reitoria: 11.00.17

Art. 6º Os memorandos e processos cujos assuntos digam respeito
diretamente a Diretorias e Coordenadorias vinculadas às Pró-Reitorias, bem como aos demais
órgãos da estrutura organizacional da UFLA, a exemplo da Auditoria, Ouvidoria e DGTI, devem
ser direcionados diretamente para os códigos desses setores conforme identificados no SIPAC.

Art. 7º As solicitações e comunicações encaminhadas deverão ser claras e
concisas, apresentando fato, processo e/ou ação demandada, se pertinente, com justificativa,
se pertinente, e o prazo para atendimento, que deverá ser exequível e compatível com a
demanda requerida.

Parágrafo único: Nas comunicações cuja motivação seja exclusivamente a de
ciência de fato, regulamentação ou processo não requerem confirmação explícita de
recebimento/ciência, visto que o SIPAC permite monitoramento de leitura.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, justificada a
urgência pela necessidade de organização imediata da comunicação interna.

JOÃO CHRYSOSTOMO DE RESENDE JÚNIOR
Reitor
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