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ART 28 DO REGIMENTO DO CAMPUS
ATRIBUIÇÃO DA SEÇÃO DE TRANSPORTES
I - gerenciar a frota de veículos pertencentes à UFPR e alocada no Campus Pontal
do Paraná - Centro de Estudos do Mar, envolvendo veículos rodoviários e 
embarcações;
II - acolher as solicitações dos usuários e agendar saídas com os veículos da 
frota por meio do Sistema Integrado de Controle de Frotas da UFPR - SICONF;
III - organizar e definir as escalas diárias de atendimento por meio de 
agendamento das saídas no SICONF e encaminhamento dos documentos necessários ao 
atendimento (Ficha de Controle, Solicitação de Transportes e Relação de 
Passageiros) aos condutores (motoristas e marinheiros);
IV - coordenar e fiscalizar das atividades e rotinas dos motoristas responsáveis
pela condução dos veículos rodoviários da frota, envolvendo suas escalas de 
trabalho, rodízios e afastamentos;
V - coordenar e fiscalizar das atividades e rotinas dos marinheiros responsáveis
pela condução das embarcações da frota, envolvendo suas escalas de trabalho, 
flexibilizações de jornada, controle de banco de horas, rodízios, afastamentos e
embarques;
VI - realizar o planejamento e a organização da manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos rodoviários e embarcações, indicando à Centran os 
serviços que devem ser realizados e acompanhando a realização dos mesmos;
VII - promover todos os trâmites legais das embarcações junto à Capitania dos 
Portos, tais como: inscrições, renovações de inscrições, atualizações, 
transferências, baixas, e demais procedimentos necessários à manutenção da 
legalidade das embarcações junto àquele órgão, e mantém o controle sobre os 
vencimentos e renovações dos Títulos de Inscrição das embarcações;
VIII - manter, controlar e atualizar documentação e equipagem necessários à 
veiculação da frota náutica em conformidade com a legislação cabível, tais como 
o TIE (Título de Inscrição da Embarcação), Rol de Embarque, CIR (Caderneta de 
Inscrição e Registro) do marinheiro, Equipamento de salvatagem e comunicação, 
relação de passageiros e adequação da embarcação a área de navegação, etc.;
IX - elaborar e organizar políticas direcionadas a favorecer a boa conservação 
dos veículos da frota, a redução dos custos com manutenção, otimização dos 
serviços e aumento da segurança dos usuários e condutores; Exemplos: inspeções 
de portaria, inspeções das embarcações e serviços de marina, melhoramentos e 
adaptações nas embarcações voltadas à segurança e desempenho, limpeza e rodízio 
regulares dos veículos, escala de revisões programadas e gestão de consumo com 
base no controle de hodômetros e horímetros, etc.;
X - prestar apoio local à Centran na fiscalização e gestão dos contratos 
relacionados aos serviços da frota: motoristas, manutenção e abastecimento, 
acompanhando o devido cumprimento contratual pelas empresas e prestadores de 
serviço, bem como relatando aos fiscais as ocorrências que eventualmente surjam 
ao longo da execução dos contratos;
XI - prestar apoio à Centran na organização e gestão do serviço regular de 
transporte coletivo de passageiros denominada INTERPRAIAS, no trecho 
compreendido entre o Centro de Estudos do Mar e a unidade Mirassol, com 
procedimentos que vão desde a elaboração das escalas semanais do serviço até o 
apoio na resolução de problemas, envolvendo a identificação de pressão sobre o 
serviço por meio do levantamentos de fluxo, estudos de novas necessidades e 
encaminhamento de sugestões para sanar quaisquer irregularidades que venha a ser
identificadas;
XII - participar em todas as etapas de aquisição ou alteração de bem e serviço 
relacionado à frota náutica, tais como o planejamento, abertura de processo de 



requisição, elaboração dos documentos licitatórios, acompanhamento da aquisição 
do bem ou implantação do serviço requerido, fiscalização do contrato firmado, 
gestão e controle do bem ou serviço adquirido e renovação dos contratos;
XIII - realizar a interlocução direta com o campus e suas sub-unidades com 
setores dentro e de fora da UFPR relacionados aos serviços de frotas, tais como 
os setores da PRA (Centran, Daast, Delog, Delic, Patrimônio), a Administração do
Campus Pontal do Paraná, fornecedores contratados, colaboradores terceirizados, 
usuários do serviço e a comunidade em geral;
XIV - atender e orientar ao público em geral por meio do contato direto, por 
telefone, por e-mail e pelas redes sociais;
XV - disponibilizar constantemente à direção do Campus instrumentos úteis à 
gestão estratégica da frota, visando sempre o aprimoramento dos bens e serviços 
da frota, e a ação proativa diante de cenários adversos e variações nas 
necessidades de uso dos serviços. Estes instrumentos envolvem desde de 
recomendações e encaminhamentos de demandas a outras instâncias administrativas,
até ao fornecimento de materiais de apoio, como levantamentos, planilhas, 
pesquisas, cotações, e demais recursos que facilitem a tomada de decisões, 
prestação de contas, avaliação dos serviços, captação de recursos, controle de 
gastos, busca por aquisições e melhorias, etc.; e
XVI - exercer as demais atribuições que lhe forem determinadas pela Chefia da 
Seção Administrativa do Campus.


