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REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA DO   

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA  
  

A Regulamentação do Programa de Orientação Acadêmica do Curso de Engenharia Elétrica está 

fundamentada na Resolução No 95-A/15-CEPE e na Instrução Normativa No 02/2016 

PROGRAD/PRAE.   

  

Art. 1º Por delegação do Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica, ficam sob responsabilidade da 

Comissão de Orientação Acadêmica, composta pelo professor tutor do PET e pelo menos dois 

outros professores do Curso de Engenharia Elétrica, membros do colegiado, as atividades de 

implantação, acompanhamento e avaliação do Programa de Orientação Acadêmica no Curso.  

  

Art. 2º São atribuições da Comissão de Orientação Acadêmica:  

I. Elaborar e aprovar o regulamento do Programa de Orientação Acadêmica do curso, conforme 

o Regimento Geral da UFPR;  

II. Supervisionar e orientar o cumprimento da orientação acadêmica;  

III. Avaliar periodicamente os resultados obtidos no Programa de Orientação Acadêmica a partir 

das informações provenientes das avaliações institucionais e dos relatórios do programa, 

propondo alterações quando necessário;  

IV. Estabelecer o cronograma de orientação prevendo as atividades de acolhimento e 

acompanhamento de acordo com o calendário acadêmico;  

V. Recomendar à coordenação e a chefia departamental a designação de tutores;  

VI. Elaborar relatório semestral sintético das orientações, com base nos relatórios individuais de 

atividades desenvolvidas no período pelos tutores, submetendo-o à guarda da coordenação do 

curso de Engenharia Elétrica;  

VII. Deliberar sobre a substituição da tutoria, quando instigada por demanda formalizada pelo 

estudante, através do preenchimento de formulário próprio da coordenação do curso de 

Engenharia Elétrica;  

VIII. Consolidar os relatórios apresentados pela tutoria;  

IX. Designar as atribuições da tutoria e dos estudantes incluídos no Programa de Orientação 

Acadêmica.  

  

Art. 3º O acompanhamento e Orientação Acadêmica dos estudantes e das estudantes durante os dois 

primeiros períodos após seu ingresso no curso serão de responsabilidade da Comissão de 

Orientação Acadêmica, coordenada diretamente pelo professor tutor do PET que compõem a 

comissão, na forma de orientação em grupo. Deverão ser realizados encontros para informar o 

corpo discente sobre o Projeto Pedagógico do Curso, Resoluções vigentes, Normas de Controle 

e Registro de Atividades Acadêmicas, Programas de Bolsas Institucionais, atividades 

complementares, estágios e funcionamento organizacional da instituição.  

  

Art. 4º A partir do 3º período a Comissão de Orientação Acadêmica deverá incluir o estudante ou a 

estudante no Programa de Orientação Acadêmica caso seja verificado que seu desempenho não 

é adequado.  

  

§ 1o: São situações passíveis de inclusão do estudante ou da estudante no Programa de Orientação 

Acadêmica:  

a) Reprovação em três ou mais disciplinas no semestre anterior;  
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b) Quatro ou mais reprovações pendentes em disciplinas obrigatórias distintas;  

c) Acumular três reprovações na mesma disciplina;  

d) Carga horária média integralizada inferior a Carga horária mínima do curso;  

e) Ultrapassar o prazo de periodização mínima recomendada para integralização do curso.  

  

§ 2o: A qualquer instante, o estudante ou a estudante poderá solicitar sua inclusão no Programa de 

Orientação Acadêmica.  

  

Art. 5º Uma vez o estudante ou a estudante inserido no Programa de Orientação Acadêmica, a  

Comissão de Orientação Acadêmica deverá designar, dentre os professores do Curso de Engenharia 

Elétrica, um tutor para o mesmo.  

  

Art. 6º São obrigações do professor tutor:  

I. Acompanhar o desempenho estudantil sob sua responsabilidade, verificando a cada período 

letivo as notas ou conceitos obtidos e eventuais reprovações;  

II. Propor ações resolutivas para as dificuldades encontradas pelo estudante sugerindo 

alternativas, tais como: cancelamento de disciplina, aproveitamento de conhecimento, 

trancamento de curso, aulas de reforço;  

III. Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso e as resoluções e normativas da UFPR;  

IV. Orientar estudantes quanto ao cumprimento da matriz curricular e auxiliá-los na seleção das 

disciplinas, tanto das obrigatórias quanto das optativas, a serem cursadas a cada período letivo;  

V. Elaborar plano de estudos em comum acordo com o estudante e a coordenação, visando 

reorganizar a sua trajetória acadêmica;  

VI. Apresentar as possibilidades de participação das estudantes e dos estudantes em projetos de 
pesquisa, em projetos de extensão, em programas de iniciação à docência e em eventos 
científicos;  

VII. Sugerir às estudantes e aos estudantes, quando necessário, os serviços oferecidos pela UFPR 

para apoio psicológico e social e/ou de serviços de saúde;  

VIII. Manter o necessário sigilo de informações pessoais, observando normativas internas da UFPR 

e as leis vigentes; 

IX. Dialogar com a coordenação do curso para adequar suas tutorias às especificidades do curso;  

X. Apresentar à COA sumário de atividades desenvolvidas, contendo, para cada um dos 

estudantes sob sua tutoria, o GRR, número de reuniões realizadas no semestre ou, em caso 

de falta de resposta do estudante, os meios de tentativa de contato. 

  

Art. 7º São obrigações do estudante:  

I - Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso, as resoluções e as normativas, o calendário 

acadêmico específico do seu curso, bem como seus direitos e deveres como estudante da 

UFPR;  

II - Comparecer aos encontros agendados em comum acordo com a tutoria, mantendo-a 

informada sobre o seu desempenho acadêmico;  

III - Cumprir o Plano de Estudos elaborado;  

IV - Procurar a tutora ou o tutor em caso de alguma dúvida e sempre que julgar necessário;  

  

Art. 8º As reuniões da tutoria com seus orientados, bem como as ações desenvolvidas, deverão ser 

documentadas, através de formulários específicos (ANEXO I).  

 

Art. 9º. A tutoria poderá ser realizada individualmente ou em grupo, de forma presencial ou remota, 

utilizando como recurso, para o caso de remota, ferramenta(s) homologada(s) pela UFPR.  
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Art. 10º O tratamento dos dados fornecidos por estudantes acompanhados pelo POA respeita as 

diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13709/2018), com especial atenção 

ao seu artigo 6º.  

§1º Ao ingressar no POA, o estudante deverá assinar o Termo de Aceite e Sigilo. (ANEXO II)  

§2º O tutor deverá assinar o Termo de Confidencialidade e Sigilo a cada novo grupo de estudantes 

sob sua responsabilidade. (ANEXO III) 

  

Art. 11º  Os casos omissos a esta regulamentação serão apreciados em 1ª instância pela Comissão 

de Orientação Acadêmica e, em caso de recurso, pelo Colegiado do Curso de Engenharia  

Elétrica.  
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Anexo I - REGISTRO INDIVIDUAL DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA  

  

Estudante:                GRR:          

Tutor(a):                 

Data:  

Outros(as) participantes da equipe de tutoria, se houver: 

              

  

Relato do atendimento: 

(Incluir questões abordadas, resultados de encaminhamentos anteriores, estratégias de ação) 

 

 

 

 

 

 

 

Encaminhamentos para unidades da UFPR: 

(PRAE, SIPAD, Casa 4, projetos de extensão, etc.) 

 

 

 

 

Nome e assinatura do(a) estudante: 

 

Nome a assinatura do(a) tutor(a): 
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ANEXO II - TERMO DE ACEITE E SIGILO  

(Estudante) 

  

  

Eu _____________________________________________________________ matrícula na 
UFPR (GRR_____________), li o Regulamento do Programa de Orientação Acadêmica - POA 
(Resolução 95-A/15) e a explicação que recebi foi suficiente para a compreensão do 
Programa.  

  

Por este termo de aceite e sigilo comprometo-me: 

1. A não realizar gravação das reuniões que participar; 
2. A não repassar informações confidenciais compartilhadas por colegas durante as 

orientações coletivas. 
  

Estou ciente de que poderei sofrer, no caso de não observância das condições supracitadas, 

sanções administrativas, sem prejuízo das cominações legais. 
  

Eu entendi que sou livre para participar e interromper minha participação no POA a qualquer 

momento. 

 

Estou ciente de que serão realizados registros da minha participação no Programa, para fim 

exclusivo de acompanhamento da minha trajetória acadêmica, e de que poderei ter acesso a 

esses registros a qualquer tempo. 
 

Eu aceito voluntariamente participar do Programa. 
  

  

  

Curitiba, ______________________________   
  

  

  

  

  

  

  

________________________________  

Assinatura do(a) estudante 
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ANEXO III - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

Tutor/a 

  

  

Eu,.......................................................................................................................………………..
., matrícula UFPR nº...........…………….............. Tutor/a do Programa de Orientação 
Acadêmica do Curso de ……………………………………...………………. (........../..........) 
(ano/semestre), declaro estar ciente de que devo manter sigilo quanto aos trabalhos 
desenvolvidos pelo Programa e assumo o compromisso de manter a confidencialidade sobre 
todos os casos, procedimentos e discussões referentes aos atendimentos realizados, 
responsabilizando-me por estas informações. 

  

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me: 
  

1. A não utilizar as informações confidenciais e sigilosas a que tiver acesso para fins que não 
sejam exclusivamente da orientação acadêmica do/a estudante que forneceu os dados;  

2. A não realizar a gravação das reuniões às quais eu tiver acesso; 
3. A limitar o meu acesso e o meu registro ao mínimo de informações necessárias para a 

finalidade de orientação acadêmica do/a estudante em acompanhamento; 
4. A não compartilhar as informações confidenciais, salvo quando houver conhecimento de 

que o/a estudante encontra-se em situação que ofereça risco à sua segurança, condição 
em que o estudante deverá ser comunicado do compartilhamento, o qual deverá ser 
restrito ao mínimo necessário. 

5. A não comentar com outros/as tutores ou colegas as informações pessoais dos/as 
estudantes sob minha tutoria, exceto quando for necessário o apoio em relação a uma 
situação específica para a qual seja necessária a ajuda de outro/a docente;  

6. A fornecer ao/à estudante esclarecimentos e acesso ao registro das informações por ele 

 fornecidas, sempre que assim desejar. 

 

Estou ciente de que poderei sofrer, no caso de não observância das condições supracitadas, 

sanções administrativas, sem prejuízo das cominações legais. 
  

  

  

Nome: ................................................................................................................   

  

Assinatura: ........................................................................................................  

 


