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MEMORANDO-CIRCULAR Nº 7/2018/PROPLAD

À(s) Gabinete do Reitor, Gabinete do Vice-Reitor, Pró-Reitores (Pesquisa e Pós-
Graduação, Graduação, Gestão de Pessoas, Extensão, Assuntos Estudantis e
Relações Internacionais), Diretores de Centros, Faculdades, Institutos, Campis,
Secretarias, Coordenadorias e Biblioteca. 

C/C: AUGER e Procuradoria

 

Assunto: Orientações para solicitação de demandas junto à Imprensa
Universitária

Senhores (as) Dirigentes,

 

1.                Informamos que a demanda de impressão de material gráfico a ser
executado pela Imprensa Universitária deverá seguir os seguintes
procedimentos:

Abertura de processo no SEI

Preencher eletronicamente o formulário PROPLAD049 (tipo de material:
pastas institucional, folder, certificado, convite, cartão, cartaz, dentre
outros). Este documento deverá ser assinado pelo gestor da unidade
demandante e pelo dirigente máximo da unidade.

Anexar a arte do material em PDF

Enviar o processo à PROPLAD

2.                No que diz respeito as demandas de impressão de livro,
ressaltamos que estas serão sobrestadas aguardando a criação do Conselho
Editorial, que estará em pauta nas próximas reuniões do CONSUNI e , tão logo
seja possível, enviaremos novo comunicado com as devidas orientações acerca
do assunto.

3.                Agradecemos a habitual colaboração e nos colocamos à disposição
para esclarecimentos adicionais reputados necessários.

 
Atenciosamente,

Prof. Almir Bittencourt da Silva
Pró-Reitor de Planejamento e Administração

Documento assinado eletronicamente por ALMIR BITTENCOURT DA
SILVA, Pró-Reitor de Planejamento e Administração, em 22/02/2018,
às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0045633 e o código CRC 2E75F7A1.

Referência: Processo nº 23067.008380/2018-99 SEI nº 0045633
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