
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 
 
 
 

                              RESOLUÇÃO CUNI Nº 031, DE 15 DE MAIO DE 2012 
 
 

 
    O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE LAVRAS, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o que foi 
deliberado em sua reunião de 15/5/2012,  

 
 
RESOLVE: 

 
 

Aprovar o Regimento Interno da Diretoria de Contratos e Convênios, 
conforme anexo. 

 
 

 
 
 
 
ANTÔNIO NAZARENO GUIMARÃES MENDES 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

REGIMENTO INTERNO 
DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS  

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º A Diretoria de Contratos e Convênios - DICON, órgão vinculado à 
Superintendência de Planejamento da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão, tem por 
objetivo a institucionalização de contratos e parcerias no âmbito da UFLA, por meio da 
centralização do controle de todos os instrumentos legais, da gerência do trâmite 
processual e da assessoria ao procedimento administrativo. 
 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA  
 

Art. 2º A DICON terá um Diretor e um Vice-Diretor, servidores públicos do 
quadro permanente da UFLA, designados pelo Reitor, por indicação do Pró-Reitor de 
Planejamento e Gestão. 

  
§ 1º Na escolha do Vice-Diretor, deverá ser ouvido o Diretor da DICON. 

 
§ 2º Caberá ao Vice-Diretor substituir o Diretor em seus afastamentos e 

impedimentos legais. 
 

Art. 3º A DICON será composta pela seguinte estrutura administrativa: 
 
I. Secretaria Administrativa; 
II. Assessoria; 
III. Setor de Trâmite Processual; 
IV. Setor de Projetos. 

 
§ 1º Cada Setor terá um responsável indicado pelo Diretor e homologado pelo 

Pró-Reitor de Planejamento e Gestão. 

§ 2º Os setores constantes dos incisos I a IV subordinam-se diretamente ao 
Diretor, sem hierarquização entre si. 

 
CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 4º São atribuições da DICON: 

I. institucionalizar a relação entre a Universidade e a sociedade, por meio 
da interação com os interessados em celebrar contratos e parcerias; 

II. fixar a orientação geral sobre os procedimentos administrativos para a 
realização de contratos e parcerias; 

III. centralizar o controle de todos os instrumentos legais celebrados pela 
UFLA; 

IV. dar publicidade aos instrumentos legais celebrados pela UFLA; 
V. promover o cadastro de proponentes no Sistema de Gestão de 

Convênios, Termos de Parceria e Contratos de Repasse – SICONV; 



  

 

VI. exercer outras atividades inerentes à análise e celebração de contratos e 
parcerias, dentro de suas competências. 

 

Art. 5º São competências do Diretor de Contratos e Convênios: 

I. coordenar ações de planejamento, organização, direção e controle das 
atividades estratégicas, táticas e operacionais da DICON; 

II. representar a DICON dentro e fora da UFLA; 
III. buscar informações necessárias à execução das atribuições 

relacionadas à DICON; 
IV. aprovar a escala anual de férias do pessoal em exercício na DICON; 
V. estimular o trabalho em equipe e avaliar o seu desempenho com base 

nos objetivos e metas estabelecidas; 
VI. convocar reuniões para tratar de assuntos de interesse da DICON; 
VII. decidir, após análise minuciosa, sobre o interesse público para a 

celebração de contratos e convênios de parcerias; 
VIII. decidir o procedimento administrativo e o encaminhamento dos autos 

dos processos de competência da DICON; 
IX. desempenhar outras atribuições inerentes à natureza da sua função. 

 

Art. 6º São competências da Secretaria Administrativa: 

I. atender ao expediente e preparar a correspondência; 
II. executar os serviços de digitação e providenciar a reprografia e a 

digitalização de documentos e papéis; 
III. tomar as providências necessárias para provimento e controle de 

materiais de consumo necessários aos serviços; 
IV. supervisionar os serviços de manutenção, limpeza e segurança na área 

da DICON; 
V. zelar pela guarda e conservação dos materiais permanentes alocados 

na DICON; 
VI. fornecer informações para a elaboração de relatórios das atividades da 

DICON; 
VII. preparar folha de frequência do pessoal lotado na DICON; 
VIII. manter organizado e atualizado o arquivo do expediente administrativo; 
IX. encaminhar ao setor competente as pessoas que se dirigirem à DICON, 

zelando pelo bom atendimento e eficiência do serviço público; 
X. proceder à coleta de assinaturas e encaminhar as vias finais do 

instrumento aos celebrantes e aos setores interessados; 
XI. exercer outras atividades inerentes à natureza da DICON. 

 

Art. 7º São competências da Assessoria: 

I. assessorar diretamente o Diretor nos assuntos que lhe forem 
determinados; 

II. motivar as decisões do Diretor, emitindo parecer sobre matéria 
submetida ao seu estudo; 

III. cumprir as diligências determinadas pelo Diretor; 
IV. analisar a documentação remetida para a celebração de instrumentos 

legais, nos termos da legislação vigente; 
V. analisar minutas, em consonância com a natureza do instrumento legal a 

ser celebrado; 
VI. proceder às devidas adequações e/ou correções de minutas, em 

consonância com a natureza do instrumento legal a ser celebrado; 



  

 

VII. providenciar as minutas de instrumentos legais, por determinação do 
Diretor;  

VIII. propor medidas e pronunciamentos sobre instrumentos legais, por 
determinação do Diretor;  

IX. acompanhar a publicação das normas do Serviço Público Federal, 
cientificando o Diretor acerca dos assuntos pertinentes à natureza da DICON; 

X. exercer outras atividades inerentes à natureza da DICON. 
 

Art. 8º São competências do Setor de Trâmite Processual: 
 
I. manter organizado e em funcionamento o serviço de protocolo da 

DICON; 
II. proceder ao recebimento, protocolo, conferência e atestamento de toda 

a documentação exigida nas normas de trâmite processual da UFLA; 
III. manter organizado e atualizado o arquivo dos processos; 
IV. cadastrar todos os instrumentos legais celebrados pela UFLA no banco 

de dados da DICON, mantendo-o atualizado; 
V. providenciar o registro, numeração, processamento, encaminhamento 

para publicação e controle de todos os instrumentos legais celebrados pela UFLA; 
VI. exercer outras atividades inerentes à natureza da DICON. 

 

Art. 9º São competências do Setor de Projetos: 

I. orientar os interessados na elaboração de instrumentos legais em sua 
fase de pré-formalização, pautando-se nas normas vigentes; 

II. proceder à avaliação e acompanhamento dos relatórios parciais de 
execução dos instrumentos legais, inclusive aqueles gerenciados por Fundação de Apoio; 

III. providenciar o recebimento, protocolo e encaminhamento da prestação 
de contas para análise contábil da Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças; 

IV. avaliar a prestação de contas dos instrumentos legais na dimensão 
institucional-administrativa; 

V. identificar oportunidades e estimular a celebração de novas parcerias 
pela UFLA; 

VI. divulgar os resultados das parcerias da UFLA; 
VII. providenciar informações para manutenção da página eletrônica da 

DICON atualizada; 
VIII. exercer outras atividades inerentes à natureza da DICON. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10. Os casos omissos neste Regimento Interno serão solucionados pela 
DICON ou pelo Pró-Reitor de Planejamento e Gestão da UFLA. 

Art. 11. O presente Regimento poderá ser modificado por proposta da DICON, 
da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão e com a aprovação  do Conselho Universitário. 

Art. 12. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação pelo 
Conselho Universitário. 

 
 


