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1. APRESENTAÇÃO

A Redação Oficial tem por objetivo padronizar os documentos a serem uti-
lizados por determinados órgãos oficiais e departamentos de empresas dos 
setores público e privado.

Este manual visa a regulamentar e a normatizar o uso interno de documentos 
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, servindo de guia para todos os 

setores da Universidade.

Neste manual, os documentos estão ordenados por setores e tipos de docu-

mentação como, por exemplo, documentos emitidos pela Reitoria, assim como 

modelos de correspondências.   
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2. DOCUMENTOS EMITIDOS PELA PUCPR

2.1 DOCUMENTOS EMITIDOS PELA REITORIA, SECRETARIA 
GERAL E PRÓ-REITORIAS

Conforme previsto no Estatuto da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUCPR), a Reitoria é órgão executivo que superintende e coordena as ativida-

des universitárias, sendo exercida pelo Reitor, auxiliado, em suas funções, pelo:

I. Vice-Reitor;

II. Pró-Reitor de Graduação;

III. Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação;

IV. Pró-Reitor Comunitário e de Extensão;

V. Pró-Reitor Administrativo e de Desenvolvimento;

VI. Diretor da Agência PUC de Inovação.

As Pró-Reitorias e a Agência PUC de Inovação são órgãos executivos auxiliares 

da Reitoria na gestão das atividades relativas à missão e às finalidades insti-
tucionais, no âmbito de suas competências.

A Secretaria Geral é um órgão integrado à Reitoria que presta assessoria na 

gestão das atividades institucionais.

O Gabinete da Reitoria e a Secretaria Geral, que é uma extensão do gabine-

te, emitem Portarias, Ofícios, Memorandos, Atas, Resoluções e Pareceres (das 

Câmaras e dos Conselhos), Cartas, Convites, E-mails, Editais, Declarações, Re-

latórios, dentre outros. 



DOCUMENTOS EMITIDOS PELA
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

8

A Pró-Reitoria de Graduação é o órgão executivo que promove, fomenta, controla 

e coordena os projetos e as atividades de ensino de graduação da Universidade.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação é o órgão executivo que promove, 

fomenta e coordena os projetos e as atividades de pesquisa e de pós-gradua-

ção stricto sensu da Instituição.

A Pró-Reitoria Comunitária e de Extensão é o órgão executivo que promove, 

coordena e fomenta as atividades comunitárias e de extensão da Universidade.

A Pró-Reitoria Administrativa e de Desenvolvimento é o órgão executivo que 

superintende, coordena, fomenta e controla as atividades administrativas e de 

desenvolvimento da Instituição.

As Pró-Reitorias emitem Ofícios, Memorandos, Atas, Atos normativos, Cartas, 

Convites, E-mails, Editais, Declarações, Relatórios, dentre outros. 

A Agência PUC de Inovação emite, além de Ofícios, Memorandos, Atas, Cartas, 

Convites, E-mails, Editais, Declarações e Relatórios, Contratos como documen-

to firmado em sua maior parte com empresas.
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2.2 ATO NORMATIVO

Definição: 

É um instrumento administrativo pelo qual baixam-se instruções ou forma-

lizam-se decisões concernentes à competência dos Pró-Reitores como, por 
exemplo, designação, exoneração, nomeação, recondução, delegação de com-

petência, entre outros. 

Formas:
O Ato Normativo é redigido em papel timbrado, obedecendo aos seguintes 
critérios em sua elaboração:

1.	 Timbre: dizeres impressos no alto da folha, símbolos, logo, por 
exemplo, identificando a esfera administrativa da qual provém o 
documento.

2.	 Epígrafe: é o nome do instrumento e deve ser grafado com maiús-

culas, seguido do número e do ano. A epígrafe deve ser centraliza-

da e em negrito: 

ATO NORMATIVO Nº 1/2016

3.	 Ementa: explica resumidamente o assunto. O texto da ementa 
deve vir recuado à direita, em negrito e grafado em maiúsculas: 

ISENÇÃO DE COBRANÇA ADICIONAL NA MEN-

SALIDADE PARA A DISCIPLINA DE LEITURA E 

ESCRITA DE TEXTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS, 

OFERTADA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA 

PUCPR. 

4.	 Preâmbulo: indica o nome da autoridade universitária que assina o 

instrumento, a base legal, bem como dados relevantes que justifi-

quem a normativa. O texto inicia-se a 2,5cm da margem esquerda: 

O	Pró-Reitor	Administrativo	e	de	Desenvolvimento,	no	uso	
de	suas	atribuições	regimentais...
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5.	 Capítulo: o Capítulo é constituído por um agrupamento de Seções. 
É grafado em maiúsculas, centralizado, em negrito e identifica-

do com algarismos romanos. Seus respectivos títulos são também 
grafados em maiúsculas: 

CAPÍTULO I

NÚMERO DE VAGAS

6.	 Seção: é um conjunto de artigos que versam sobre o mesmo as-

sunto. É grafado em minúsculas, centralizado, em negrito e identi-
ficado com algarismos romanos. Seus respectivos títulos são tam-

bém grafados em minúsculas:

Seção	I
Resultado	do	Processo	Seletivo

7.	 Artigo: é a unidade básica que agrupa, divide ou apresenta o as-

sunto em um texto normativo. Abrevia-se a palavra artigo (Art.) 
seguido de numeral ordinal até o nono artigo (Art. 9º) sem uso 
de traço ou ponto. A partir do artigo dez (Art. 10), usa-se numeral 
cardinal. Se o artigo se dividir em incisos, o texto do artigo termina 
com dois pontos. Caso contrário, encerra-se com ponto final: 

Art.	2º	Casos	omissos	serão	tratados	pela	
Pró-Reitoria	Administrativa	e	de	Desenvolvimento.	

8. Parágrafo: é a imediata divisão de um artigo. O texto inicia-se com 
maiúscula e termina com ponto final. Se o parágrafo se desdobrar 
em alíneas, finaliza-se com dois pontos. Se o artigo possuir apenas 
um parágrafo, este é denominado Parágrafo único. A sequência de 
parágrafos será numerada com numeral ordinal precedido do sím-

bolo § até o nono (§ 9º) sem traço ou ponto. A partir do parágrafo 
dez (§ 10), usa-se o numeral cardinal: 

§	4º	A	lista	dos	classificados,	em	ordem	
decrescente	 de	 preenchimento	 dos	 critérios,	 será	 divulgada	 via	
correio	eletrônico	aos	professores	envolvidos.	

9.	 Inciso: usado para dividir o artigo e identificado por algarismos ro-

manos. Seu texto inicia-se com minúscula e encerra-se com ponto 
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final, exceto se houver desdobramento em alíneas, encerrando-se, 
então, com dois pontos:

I	–	análise	de	cumprimento	de	requisitos	–	(etapa	eliminatória);

10.	 Alínea: usada para desdobrar incisos ou parágrafos e identificada 
por letras minúsculas seguidas de parênteses. Seu texto inicia-se 
com minúsculas e encerra-se com ponto final:

a)	em	primeira	instância,	com	o	coordenador	do	Curso.

Modelo:	

AT O  N O R M ATIV O  N .º 01/2016

IS E N Ç ÃO  D E  C O B R AN Ç A AD IC IO N AL N A
M E N S ALID AD E  P AR A  A D IS C IP L IN A D E  
LE ITU R A E  E S C R IT A D E  TE X TO S  
TÉ C N IC O -C IE N TÍF IC O S , O FERTA D A N O S  
C U R S O S  D E  G R AD U A Ç ÃO  D A P U C P R .

O  P ró -R eitor Adm in is tra tivo  e  de  D esenvo lvim ento , no  uso  de  
suas  a tribu ições  regim enta is , 

R E S O LV E :

Art. 1º Isentar de cobrança adicional 
nas mensalidades dos cursos de graduação a disciplina de Leitura e Escrita de 
Textos Técnico-Científicos, sendo cobrada apenas a taxa de realização do 
Exame de Proficiência em Língua Portuguesa, a partir da terceira tentativa, 
conforme já previsto na Resolução N.º 144/2015 – CONSUN. 

Art. 2º Casos omissos serão tratados 
pela Pró-Reitoria Administrativa e de Desenvolvimento.

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Pró-Reitoria Administrativa e de 
Desenvolvimento, aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis.

Paulo de Paula Baptista
Pró-Reitor Administrativo e de Desenvolvimento
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2.3  DOCUMENTOS EMITIDOS PELOS CÂMPUS E  
PELAS ESCOLAS

As Unidades Universitárias são administradas, hierarquicamente, como segue:

O Câmpus Curitiba, no âmbito de cada Escola, por:
a) Conselho Acadêmico;

b)  Decano;
c)  Colegiado de Curso;

d)  Coordenador de Curso.

Os demais Câmpus por:

a) Conselho Acadêmico do Câmpus;

b) Diretor de Câmpus;
c) Colegiado de Curso;

d) Coordenador de Curso.

As demais unidades universitárias são administradas por gestores designados 

pelo Reitor.

Os Câmpus Fora de Sede e as Escolas do Câmpus Curitiba emitem Ofícios, 
Memorandos, Atas, Cartas, Convites, E-mails, Editais, Declarações, Relatórios, 

dentre outros. 
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3. MODELOS DE ATA E DE CORRESPONDÊNCIA1

3.1 Ofício   3.5 Edital
3.2 Declaração  3.6 Convite
3.3 Ata   3.7 Carta
3.4 Memorando  3.8 E-Mail

3.1 OFÍCIO

Definição: 

Comunicação escrita proveniente de uma autoridade, em que se informa sobre 
qualquer assunto de ordem administrativa ou o estabelecimento de uma ordem. 

O documento deve apresentar uma linguagem sintética sem prejuízo da cla-

reza do texto, simplicidade e concisão. Deve apresentar sobriedade, naturali-
dade e unidade. 

Formas:
O Ofício deve ser redigido considerando-se as seguintes partes:

1.  Timbre	ou	cabeçalho: dizeres impressos no alto da folha, símbolos, 
logo, por exemplo, identificando a esfera administrativa da qual 
provém o documento.

2.  Índice	e	número: iniciais do órgão que expede o ofício, seguidas 

do número de ordem do documento, colocados junto à margem 
esquerda. Separa-se o índice do número por uma barra diagonal 
(/). O número do ofício e o ano são separados por um hífen: Of.	nº	
SG/210-16 = Ofício número 210, do ano de 2016, expedido pela 
Secretaria Geral. 

1 Algumas informações que constam nos modelos de documentos são fictícias. 
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3.  Local	e	data: na mesma altura do índice e número, colocados à 

margem direita do papel. Coloca-se ponto-final após o ano e o mês 
deve ser grafado em inicial minúscula, sem ser abreviado: Curitiba,	
29	de	abril	de	2016. 

4.  Assunto	ou	ementa: resumo do assunto principal do ofício. Não é 
necessário em ofícios rotineiros, exceto quando o documento é ex-

tenso: Assunto:	Convocação	para	reunião	do	Conselho	Universitário. 

5.  Vocativo	ou	invocação: tratamento ou cargo ou função do destina-

tário. Deve-se evitar o uso de Prezado Senhor e a palavra senhor 

deve ser grafada por extenso. Senhora	Diretora,	Senhor	Professor,	
Senhor	Chefe	de	Gabinete.

6.  Texto: é a exposição do assunto e terá tantos parágrafos quantos 

forem necessários, devidamente numerados a partir do segundo 

parágrafo por algarismos arábicos. Se o texto do ofício ocupar 
mais de uma página, escrevem-se dez linhas na primeira folha e 
o restante nas demais folhas, colocando-se endereço e iniciais na 

primeira folha. Repetem-se o índice e o número nas demais folhas, 
acrescentando-se o número da folha: Ofício	nº	210/16	–	fl.	2

7.  Fecho: não será numerado e utiliza-se Respeitosamente para au-

toridades superiores e Atenciosamente para autoridades de mes-

ma hierarquia ou hierarquia inferior.

8.  Assinatura: nome do signatário e seu cargo e função. Não se ante-

põe qualquer título profissional ao nome do signatário. O cargo ou 
função devem ser separados por vírgula do nome do signatário: 

Sara	Regina	Hokai,
Secretária	Geral.

9.	 Anexos: se houver somente um anexo: Anexa:	pauta	da	reunião. Se 

houver mais de um anexo: /2 (o ofício contém dois anexos).
/3 (o ofício contém três anexos).
/4 (o ofício contém quatro anexos).

Obs.: A palavra anexo concorda em gênero e número com a palavra 

a que se refere:

Anexo o pedido de compras.



MANUAL DE REDAÇÃO
DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

17

Anexos os documentos. 
Anexa a pauta da reunião.
Anexas as cópias dos documentos solicitados.

10. Endereço: forma de tratamento, nome civil do destinatário, cargo 

ou função, seguidos da localidade e do destino:

Aos Senhores Conselheiros

Fulano de Tal

Beltrano de Tal

Prédio Administrativo da PUCPR

Rua Imaculada Conceição, 1155
Curitiba – PR

11. Iniciais: primeiras letras dos nomes e sobrenomes do redator e 
digitador em letras maiúsculas. Se o redator e o digitador forem os 
mesmos, basta colocar iniciais após a barra diagonal: /NAP.

Modelo:

Of. nº SG/210-16                                                                     Curitiba, 29 de abril de 2016.

Senhores Conselheiros,

A reunião extraordinária do Conselho Universitário (CONSUN) será realizada no dia dois 
de maio (02/05) conforme estabelecido na última reunião, às 8h30min na sala dos 
Conselhos Superiores, no décimo andar do prédio administrativo da Pontifícia 
Universidade do Paraná. 

Atenciosamente,

Sara Regina Hokai,
Secretária Geral.

Anexa: Pauta da reunião.

Aos Senhores Conselheiros
Fulano de Tal
Beltrano de Tal
Prédio Administrativo da PUCPR
Rua Imaculada Conceição, 1155
Curitiba – PR
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3.2  DECLARAÇÃO

Definição:	
Declaração é prova escrita, é depoimento, é explicação. É um documento em 
que se manifesta a opinião, conceito, resolução ou observação. 

Formas: 
Na Declaração, devem constar os seguintes itens:

1. Timbre: dizeres impressos no alto da folha, símbolos, logo, por 
exemplo, identificando o órgão que expede o documento.

2. Título: a palavra Declaração em letras maiúsculas e centralizada.

3. Texto:	 com a identificação da pessoa que fornece a declaração 
(nome, cargo ou função), de preferência em um único parágrafo. 
Linguagem clara e objetiva.

4. Local	e	data: colocados à margem direita do papel. Coloca-se pon-

to-final após o ano e o mês deve ser grafado com inicial minúscula, 
sem ser abreviado: Curitiba,	29	de	abril	de	2016.	

5. Assinatura: nome da autoridade competente, indicando o cargo ou 

função que ocupa. A assinatura deve ser centralizada.

Modelo:	

DECLARAÇÃO

Eu, Sara Regina Hokai, Secretária Geral da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUCPR), declaro para os devidos fins que, a senhora Maria das Dores Silva, CPF 

012.254.321-09, RG 7.896.741 PR, participou do curso de formação em Cerimonial e 

Protocolo no dia 28 de abril de 2016, totalizando 6 (seis) horas.

Curitiba, 29 de abril de 2016.

Sara Regina Hokai,
Secretária Geral.
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3.3 ATA

Definição:
É um documento no qual se relata o registro pormenorizado de tudo o que 
ocorreu em uma reunião ou assembleia ou convenção. 

Há dois tipos de Ata: a ordinária e a extraordinária que correspondem aos 

tipos de reuniões:

• Ordinárias: reuniões estabelecidas em estatutos ou convocadas 
com regularidade;

• Extraordinárias: reuniões ocorridas fora das datas já estabelecidas 
previamente.

Por ser a Ata um documento de valor jurídico, não se admitem rasuras ou mo-

dificações. Para se ressalvar um erro constatado durante sua redação, deve-se 
utilizar a palavra digo entre vírgulas e proceder à correção. Se a constatação 
do erro for após o término da Ata, deve-se empregar a expressão Em tempo e 

proceder à correção.

Por exemplo: Em tempo: na linha onde se lê “meu”, leia-se “maio”. 

Formas:
A Ata deve ser redigida em livro próprio e este deve ter suas páginas rubrica-

das pela pessoa que fez seu termo de abertura e de fechamento, reforçando 
seu caráter oficial. Se lavrada em folhas soltas, estas devem ter suas linhas 
numeradas.

Não se fazem parágrafos ou alíneas em Ata. Deve-se escrever tudo seguida e 
compactamente para evitar acréscimos nos espaços em branco. 

As ocorrências verificadas devem ser sintetizadas de maneira clara e precisa, 
sem rasuras.

Quando ocorrem emendas ou alguma contestação oportuna à Ata, esta só será 

assinada após aprovadas as correções. 

A Ata é redigida por um secretário efetivo. No caso de sua ausência, nomeia-se 
um secretário eventual (ad hoc) apenas para essa ocasião. 
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Os números devem ser grafados por extenso. 

São elementos básicos de uma Ata:

1. Dia, mês, ano e hora da reunião (por extenso).
2. Local da reunião.
3. Identificação das pessoas presentes, devidamente qualificadas (con-

selheiros, professores, delegados, etc.) e justificativa das ausências. 
4. Presidente e secretário dos trabalhos. 
5. Ordem do dia (discussões, votações, deliberações, etc.).
6. Fecho.
7. Assinatura do presidente, secretário e participantes. 

Modelo:

A T A D A 150.ª R E U N IÃO  E X TR AO R D IN ÁR IA D A C ÂM AR A D E  G R AD U AÇ ÃO –1
C AM G R AD – 07/03/2016.2

Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta 3
minutos, na sala de reuniões dos Conselhos Superiores, reuniu-se a Câmara de 4
Graduação (CAMGRAD), sob a presidência do Conselheiro Vidal Martins. Após as 5
preces, o Conselheiro Presidente colocou a ata da última reunião em votação que foi 6
analisada e aprovada. Na sequência, propôs a inclusão na pauta do parecer que 7
APROVA A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO ACADÊMICO PARA O 8
ANO DE 2016. Passando à ORDEM DO DIA, o Conselheiro-Presidente solicitou que a 9
Conselheira Ângela Leitão relatasse o Parecer n.°01/2016 – CAMGRAD, que AP R O V A A  10
P R O P O S T A D E  R E G U L AM E N TO  P AR A E L AB O R AÇ ÃO  D O  TR AB AL H O  D E  11
C O N C LU S ÃO D E  C U R S O  (TC C ) D O  C U R S O  D E  DESIGN D E  M O D A D A E S C O L A D E  12
AR Q U ITE TU R A E  DESIGN – C ÂM P U S  C U R ITIB A, A  V IG O R AR  A P A R TIR  D E  2013. 13
Colocado o parecer em discussão, a Conselheira apresentou a proposta de alteração e, 14
após análise do plenário, o parecer foi votado e15
aprovado................................................................................................................................16
....................................................................................................................... Nada mais 17
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. E, 18
para que tudo conste, eu, Sara Regina Hokai, Secretária Geral da Pontifícia Universidade 19
Católica do Paraná, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente e 20
pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, aos sete dias do mês de março de dois 21
mil e dezesseis.                                                                                                                                       22

João José da Silva23

José da Silva Xavier24

Maria Antonieta de Bourbon 25
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3.4  MEMORANDO

Definição:
O Memorando destina-se a comunicações internas sobre assuntos rotineiros. 
Deve caracterizar-se pela simplicidade, rapidez, clareza e concisão. 

O Memorando (memo) é, em verdade, um ofício em miniatura. Pode ser cha-

mado também de comunicação interna (CI). 

Quando o Memorando é distribuído em diversos departamentos, deve-se evi-
tar colocar apenas as siglas do departamento emissor ou somente o primeiro 

nome do receptor. Deve-se evitar também chavões, frases feitas, adjetivações 
e terminologia excessivamente técnica.

Formas:
No Memorando, devem constar:

1.  Timbre: dizeres impressos, identificando o órgão, setor ou departa-

mento que expede o documento.

2.  Índice	e	número: número do Memorando e iniciais do setor que 

o expede. O índice nem sempre aparece, colocados à margem es-

querda: SG/15 ou Memorando	nº	15.

3.  Para: nome ou cargo do destinatário, à margem esquerda: Para:	
Pró-Reitor	de	Graduação.

4.  De: nome ou cargo do emissor, abaixo do Para e à margem esquer-

da: De:	Sara	Regina	Hokai.  

5.  Data:	a data da expedição do documento, que pode ser colocada 

abaixo do De (apenas dia, mês e ano) ou à margem direita (cons-

tando a cidade e por extenso): Data:	29/04/2016	ou	Data:	Curiti-
ba,	29	de	abril	de	2016.

6.  Assunto: resumo do teor da comunicação: Assunto:	Itens	a	serem	
tratados	na	reunião	da	CAMGRAD.

7.  Mensagem: exposição do assunto. Se o texto for extenso, os pará-

grafos podem ser numerados, exceto o primeiro e o do fecho. 
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8.  Fecho: fórmulas de cortesia breves, utilizando-se Respeitosamente 

para autoridades superiores e Atenciosamente para autoridades 

de mesma hierarquia ou hierarquia inferior.

9.  Assinatura: nome do signatário e seu cargo e função. Não se ante-

põe qualquer título profissional ao nome do signatário. O cargo ou 
função devem ser separados por vírgula do nome do signatário: 

Sara	Regina	Hokai,
Secretária	Geral

Modelo:

SG/15

Para: Pró-Reitor de Graduação.

De: Secretária Geral.

Data: 29/04/2016.

Assunto: Itens da próxima reunião da CAMGRAD.

A Secretaria Geral solicita que os assuntos a serem tratados na próxima reunião da 
Câmara de Graduação – CAMGRAD deve m ser enviados à Secretaria Geral até o dia 30 
deste mês para que possam entrar na pauta de reunião da CAMGRAD no dia 04 de maio. 

Respeitosamente,

Sara Regina Hokai,
Secretária Geral.
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3.5  EDITAL

Definição:	
Edital é um documento, escrito por autoridade competente, que contém aviso, 

citação, determinação. Pode ser publicado em órgãos de imprensa ou em lu-

gares públicos nos quais possa ser facilmente lido por todos. 

O Edital pode ser para abertura de concurso, de concorrência, de convocação, 
de inscrição, de intimação, de publicação, de resultado, de divulgação, etc. 

Formas:
Deve constar no Edital:

1.	 Timbre: dizeres impressos no alto da folha, símbolos, logo, por 
exemplo, identificando o órgão que expede o documento.

2.	 Título: denominação do ato, muitas vezes seguida de seu número de 
ordem e data de expedição: Edital	nº	10	de	14	de	fevereiro	de	2016.

3.	 Ementa: resumo do assunto do Edital. Não é obrigatória. Ementa:	
divulgação	da	outorga	de	título	de	doutor	Honoris Causa.

4.	 Texto: desenvolvimento do assunto tratado. Se houver vários pa-

rágrafos, estes devem ser numerados (algarismos arábicos), exceto 
o primeiro parágrafo. 

5.	 Local	e	data: a data deve ser colocada após o texto, exceto se já 
tiver sido utilizada junto ao título do documento.

6.	 Assinatura: nome da autoridade competente, indicando o cargo ou 

função que ocupa. 

7.	 Visto: há casos em que é necessário um visto de autoridade hie-

rarquicamente superior a quem expede o documento. Coloca-se a 
palavra visto, em seguida, o nome e o cargo que ocupa. 
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Modelo:

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

SECRETARIA GERAL

EDITAL DE DIVULGAÇÃO Nº 10 

DIVULGAÇÃO DA OUTORGA DO TÍTULO DE DOUTOR HONORIS CAUSA

A Secretaria Geral da Pontifícia Universidade Católica do Paraná torna público que, pelo 
prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da publicação deste Edital nos órgãos de 
imprensa do Paraná e divulgado para o público interno, será outorgado no dia 14 de 
março, nas dependências do TUCA, o título de DOUTOR HONORIS CAUSA AO
PADRE ZEZINHO (Pe. JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA).

Curitiba, 14 de fevereiro de 2016.

Sara Regina Hokai,
Secretária Geral.
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3.6  CONVITE

Definição:

O Convite é um instrumento pelo qual se formaliza uma convocação ou pede-
se o comparecimento de alguém ou solicita-se sua presença em alguma parte 

ou em algum ato.
  

Formas:
O Convite é constituído de:

1. Timbre: dizeres impressos no alto da folha, símbolos, logo, por 
exemplo, identificando o órgão que expede o documento.

2. Título: denominação do ato.

3. Identificação: quem está convidando (nome ou cargo ou departamento).

4. Finalidade: para que se está convidando a pessoa.

5. Data: dia, mês e ano do ato (mês grafado com inicial minúscula).

6. Horário: pode-se colocar horário de início e término do evento, 

lembrando que a abreviatura oficial de horas é h, sem ponto, nem 

s ou rs; e a abreviatura oficial de minutos é min, sem ponto, nem s.

7. Local: especificar o endereço de onde ocorrerá o ato.

8. Texto: informações que julgar necessárias no corpo do texto, de 
forma sucinta, clara e objetiva.

9. Fecho: não é obrigatório, mas podem aparecer as abreviaturas 
R.S.V.P. (Respondez, s’il vous plâit), que significa responder, por favor. 
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Modelo:	

CONVITE

O Reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Professor Waldemiro Gremski, 

tem a honra de convidar para Cerimônia de Apresentação da Nova Diretora do Câmpus 

Londrina, 

Professora Nadina Aparecida Moreno 

a se realizar no dia 01 de março de 2016 (terça-feira), às 18 horas, no Auditório Dom 

Albano, Câmpus Londrina.

Av. Jockey Club, 485 | Vila Hípica | CEP 86067-000

Informações: 43 3372-6002
 

3.7  CARTA

Definição:

A Carta é um instrumento usual de correspondência social do administrador e 

altas chefias, empregada nas comunicações de caráter empresarial decorren-

tes do cargo ou função, endereçada a uma ou várias pessoas. 

As Cartas podem ser de recomendação, de aceitação, de nomeação, de autori-

zação, de aprovação ou declaratória, de cobrança, etc. 

Formas:
São elementos constituintes de uma Carta:

1. Timbre	ou	Cabeçalho: dizeres impressos no alto da folha, símbolos, 
logo, por exemplo, identificando o órgão que expede o documento.

2. Índice	e	número: número da Carta e iniciais do setor que o expede.  
O índice nem sempre aparece, colocados à margem esquerda: GR/12.

3. Local	e	data: colocados à margem direita do papel. Coloca-se pon-

to-final após o ano e o mês deve ser grafado com inicial minúscula, 
sem ser abreviado: Curitiba,	29	de	abril	de	2016.	

4. Endereço: nome e endereço da pessoa ou pessoas a quem a Carta 

se destina. 

5. Invocação	ou	Saudação: vocativo seguido de vírgula: Fulano	de	Tal, 
Sr.	Fulano	de	Tal, Prezada	Senhora. 
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6. Texto: assunto a ser tratado na Carta. A mensagem pode ser co-

locada em apenas um parágrafo, que contemple a introdução e a 

explanação do assunto, ou ser colocada em dois parágrafos (intro-

dução e explanação). 

7. Fecho: encerramento de cortesia, seguido de vírgula: Atenciosa-

mente,

8. Assinatura: nome de quem assina a Carta e cargo ou função que 

exerce na empresa. 

9. Anexo: caso haja, discriminá-lo: Anexo:	Curriculum	Vitae.

10. Iniciais: iniciais do redator e do digitador: /NAP

Modelo:

SG/12                                                                               Curitiba, 29 de abril de 2016.

Ilmo Sr.
Prof. José João da Silva
Superintendente 
Fundação ICIJ

Prezado Senhor,

Recebemos sua correspondência FICIJ/25, datada de 27 de abril de 2016, referente à 

indicação do nome da professora Fulana de Tal para o Prêmio FICIJ 2016 de Cultura. 

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) sente-se honrada com a 

indicação da referida professora a tão importante premiação. 

Confirmamos a presença da Reitoria da PUCPR no evento de entrega dos prêmios no

dia 30 de abril de 2016, às 20h, na sede da FICIJ.

Atenciosamente, 

Sara Regina Hokai,
Secretária Geral.

/NAP
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3.8  E-MAIL

Definição:
O E-mail ou mensagem eletrônica é como qualquer outra mensagem escrita 

e, portanto, requer clareza (sujeito + verbo + complemento), simplicidade (pe-

ríodos simples no lugar dos períodos compostos ou da ordem inversa), coesão 

entre as ideias, coerência, precisão.

Deve-se evitar adjetivações e uso de advérbios. As ideias são transmitidas por 
meio de substantivos. Trata-se de E-mail profissional, não pessoal, portanto, nada 
de abreviaturas, a não ser as oficiais. Deve-se evitar também o uso de maiúsculas, 
negrito, sublinho, itálico, aspas. O importante é a coesão entre as ideias do texto. 

Formas:
O E-mail é composto basicamente de:

1. Invocação	ou	Saudação: vocativo seguido de vírgula: Sr.	Fulano	de	
Tal,	Prezada	Colaboradora,	Senhor	Professor	Fulano	de	Tal. 

2. Texto: mensagem propriamente dita, na qual devem constar os se-

guintes elementos: o	que (o objeto do texto); para	que (o objetivo 
do texto); quando (ocorreu/ocorrerá o assunto tratado); como (o 

leitor deve proceder);	por	que (se está comunicando tal assunto). 
Preferencialmente, em um ou dois parágrafos. 

3. Fecho: despedida respeitosa seguida de vírgula: Atenciosamente,

4. Assinatura: nome e cargo ou função de quem escreve o E-mail. 

Modelo:

Prezado colaborador,

Em resposta a sua solicitação, confirmo que curso de formação em Cerimonial e Protocolo 
ocorrerá no dia 28 de abril de 2016, no auditório Henry Newman, totalizando 6 (seis) 
horas. O curso faz parte da formação do profissional em Secretariado Executivo e
atenderia sua perspectiva profissional.

Atenciosamente,

Sara Regina Hokai
Secretária Geral
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
55 41 3271-1559







4. DOCUMENTO DE ALUNOS 

4.1 REQUERIMENTO

Definição:
Requerimento é um documento por meio do qual se solicita algo a alguma 

autoridade para que esta conheça, analise ou solucione o caso, podendo ser 

manuscrito ou impresso. Portanto, o Requerimento deve ser dirigido ao cargo 
ou função que a pessoa exerce e não a pessoa especificamente. 

O Requerimento deve ser redigido em terceira pessoa de forma clara, simples 

e concisa. Entre a Invocação e o Texto, deve haver sete (7) espaços duplos para 
o despacho se impresso, sete (7) linhas se manuscrito. Todo o documento deve 
ser redigido a partir de 12 toques da margem esquerda.

Formas:
São elementos que constituem um Requerimento:

1.	 Invocação: forma de tratamento e cargo ou função da pessoa a 

quem se dirige o documento. Não se coloca fórmula de sauda-

ção após o vocativo nem o nome da pessoa a quem se dirige o 

Requerimento: 

	 Ilustríssimo	Senhor
	 Coordenador	de	Registro	Acadêmico, 

2.	 Texto: exposição do pedido de forma clara, simples, precisa e conci-

sa. Inicia-se com o nome do requerente, curso, período, turno, núme-

ro de matrícula, apresentando a seguir o pedido e a sua justifica:
 João	José	da	Silva	Santos,	aluno	regularmente	matriculado	no	ter-

ceiro	período	noturno	do	curso	de	Arquitetura	e	Urbanismo,	matrí-
cula	número	103	99991420-6,	requer...

3.	 Fecho: parte que encerra o documento com fórmula própria, co-

locada em caixa alta à direita no documento. Deve ser colocado 
depois de dois (2) espaços duplos:

NESTES TERMOS,

PEDE DEFERIMENTO
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4.	 Local	e	data: colocados à direita no documento, três (3) espaços 

duplos depois do fecho. Coloca-se ponto-final após o ano e o 
mês deve ser grafado com inicial minúscula, sem ser abreviado:

Curitiba,	29	de	abril	de	2016.

5.	 Assinatura: assinatura do requerente à direita no documento, 

três (3) espaços duplos após local e data.

Modelo:

Ilustríssimo Senhor
Coordenador de Registro Acadêmico, 

João José da Silva Santos, aluno regularmente matriculado no terceiro período 
noturno do curso de Arquitetura e Urbanismo, matrícula número 103 99991420-
6, requer declaração de matrícula para comprovar na empresa em que trabalha, 
Design Arquitetos, que é estudante nesta Instituição de Ensino. 

NESTES TERMOS,

PEDE DEFERIMENTO.

Curitiba, 29 de abril de 2016.

João José da Silva Santos







5. FORMAS DE TRATAMENTO

Nas correspondências, podem ser utilizadas diferentes formas de tratamento: 
senhor, senhora, Vossa	Senhoria. Empregar acertadamente a forma de trata-

mento adequada e escrever mantendo a uniformidade de tratamento é ques-

tão de atenção. Não se devem misturar as pessoas gramaticais. 

Para se dirigir a alguém em uma correspondência, usam-se os pronomes de 

tratamento, que têm particularidades em relação às concordâncias verbal, no-

minal e pronominal. 

Pronomes de tratamento são palavras ou locuções que exercem a função de 

pronomes pessoais no tratamento indireto da pessoa a quem se dirige. Em-

bora se refiram à pessoa a quem se fala (segunda pessoa do discurso), a con-

cordância verbal deve ser feita de acordo com a terceira pessoa do discurso:  
O senhor não atendeu ao meu pedido. 

Da mesma forma, seus pronomes possessivos devem ser usados também 
na terceira pessoa do discurso: Vossa	Senhoria não encaminhou seu texto 

para revisão. 

Já a concordância de gênero faz-se com relação ao sexo da pessoa a quem 
se dirige: 

Vossa	Senhoria foi escolhido para representar a categoria. 
Vossa	Senhoria foi escolhida para representar a categoria. 

Recomenda-se não abreviar as formas de tratamento identificadas de deter-
minados cargos por uma questão de deferência, distinção ou respeito.

“Acrescente-se que doutor não é forma de tratamento, e sim título 

acadêmico. Não deve ser usado indiscriminadamente. Seu emprego deve 
restringir-se apenas às comunicações dirigidas a pessoas que tenham tal 

grau por terem concluído curso universitário de doutorado. Nos demais 
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casos, o tratamento Senhor confere desejada formalidade às comunica-

ções.” (Instrução Normativa nº 4, de 6 de março de 1992, do Secretário da 
Administração Federal).

Pronomes	de	Tratamento

Cargo ou Função
Forma de  

Tratamento
Vocativo Endereçamento

Presidente da República

Vossa Excelência
Excelentíssimo 
Senhor (seguido 
do cargo)

A Sua Excelência o 
Senhor

Presidente do Congresso 
Nacional

Presidente do Supremo 
Tribunal Federal

Autoridades	do	Poder	Executivo

Cargo ou Função
Forma de  

Tratamento
Vocativo Endereçamento

Advogado Geral da União

Vossa 
Excelência

Excelentíssimo 
Senhor (seguido 
do cargo) 

A Sua Excelência 
o Senhor

Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República

Chefe da Corregedoria Geral 
da União

Chefe da Secretaria Geral da 
Presidência da República

Chefe do Estado Maior das 
Forças Armadas

Chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional

Embaixador

Governador e Vice-
Governador de Estado e do 
Distrito Federal

Ministro de Estado

Oficial General das Forças 
Armadas

Prefeito Municipal

Procurador Geral da 
República

Secretário Executivo e 
Secretário Nacional de 
Ministérios

Secretário de Estado de 
Governo dos Estados e do 
Distrito Federal

Vice-Presidente da República

Demais autoridades e 
particulares

Vossa 
Senhoria

Senhor (seguido 
do cargo)

Ao Senhor
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Autoridades	do	Poder	Legislativo

Cargo ou Função
Forma de 

Tratamento
Vocativo Endereçamento

Presidente, Vice-
Presidente e 
Membros da Câmara 
dos Deputados e do 
Senado Federal

Vossa Excelência
Excelentíssimo 
Senhor (seguido 
do cargo) 

A Sua Excelência o 
Senhor

Presidente e 
Membros do 
Tribunal de Contas 
da União e dos 
Estados

Presidente e 
Membros das 
Assembleias 
Legislativas 
Estaduais

Presidente de 
Câmara Municipal

Autoridades	do	Poder	Judiciário

Cargo ou Função
Forma de 

Tratamento
Vocativo Endereçamento

Auditor de Justiça 
Militar, Curador, 
Defensor Público, 
Desembargador, 
Juiz, Presidente e 
Membro de Tribunal, 
Procurador, Promotor

Vossa 
Excelência

Excelentíssimo 
Senhor 
(seguido do 
cargo) 

A Sua Excelência 
o Senhor

Autoridades	Eclesiásticas
Cargo ou 
Função

Forma de 
Tratamento

Vocativo Endereçamento

Papa Vossa Santidade Santíssimo Padre
A Sua Santidade 
o Papa

Cardeal 

Vossa Eminência 
ou
Vossa Eminência 
Reverendíssima 

Eminentíssimo 
Reverendíssimo
ou
Eminentíssimo e 
Reverendíssimo 
Senhor Cardeal 

A Sua Excelência 
Reverendíssima

Arcebispo e 
Bispo

Vossa Excelência 
Reverendíssima  

Excelentíssimo 
Reverendíssimo

A Sua Excelência 
Reverendíssima
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Cargo ou 
Função

Forma de 
Tratamento

Vocativo Endereçamento

Cônego, 
Monsenhor 
e superiores 
religiosos

Vossa Reverendíssima
ou 
Vossa Senhoria 
Reverendíssima 

Reverendíssimo 
(seguido do cargo)

Ao 
Reverendíssimo 
(seguido do 
cargo)

Clérigo, 
Sacerdote 
e demais 
religiosos

Vossa Reverência
Reverendo 
(seguido do cargo)

Ao Reverendo 
(seguido do 
cargo)

Autoridades	Universitárias

Cargo ou Função
Forma de 

Tratamento
Vocativo Endereçamento

Reitor Vossa Magnificência Magnífico Reitor
A Sua 
Magnificência o 
Reitor

Vice-Reitor, Pró-
Reitor, Decano, 
Diretor, Assessor, 
Coordenador, 
demais dirigentes

Vossa Senhoria
Senhor (seguido 
do cargo)

Senhor

Fonte: Manual da Universidade de Brasília (adaptado).







6. LINKS ÚTEIS

MANUAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-
da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf

MANUAL DE COMUNICAÇÃO ESCRITA OFICIAL DO PARANÁ
http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/manual_comunicacao.pdf

NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
http://www.parlamento.pt/documents/xiileg/guia_acordoortografico.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/acordo_ortografico.pdf

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS
http://www.academia.org.br/

VOCABULÁRIO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
(VOLP)
http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario





7. SIGLAS

As siglas formadas somente com consoantes são escritas com todas as letras 

maiúsculas e sem ponto: TCC.

Já as siglas formadas com consoantes e vogais até três letras são escritas com 

letras maiúsculas e sem ponto: PUC. 

Para este Manual, são listadas as siglas correspondentes das seguintes instân-

cias superiores da Instituição: 

CONSUN: Conselho Universitário

CAMGRAD: Câmara de Graduação

CAPEP: Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação stricto sensu e Inovação

CAEX: Câmara de Extensão Universitária

PROGRAD: Pró-Reitoria de Graduação

PRPPG: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

PROCOM: Pró-Reitoria Comunitária e de Extensão

PROADM: Pró-Reitoria Administrativa e de Desenvolvimento

Cada Pró-Reitoria tem várias Diretorias. Listadas abaixo apenas as Diretorias 
que também são designadas por siglas:

DSG: Diretoria de Suporte à Graduação 

DG: Diretoria de Graduação 

DAG: Diretoria de Administração da Graduação 

DC&E: Diretoria de Cultura e Esporte

DEC: Diretoria de Educação Continuada

DRI: Diretoria de Relações Internacionais 

DOF: Diretoria de Orçamentos e Finanças 

DPD: Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento 
DR: Diretoria de Relacionamento 





8. DÚVIDAS FREQUENTES

Geralmente, as dúvidas que surgem quando se escreve dizem respeito à orto-

grafia ou à acentuação ou até mesmo quanto ao uso da crase. Para sanar dúvi-
das a respeito da grafia correta das palavras, acessar o Vocabulário Ortográfico 
da Língua Portuguesa (VOLP) pelo site da Academia Brasileira de Letras (ABL). 
Consulte os links no item 6 deste Manual. 

Quanto às dúvidas referentes à acentuação, pode-se consultar além do VOLP, 

o link do Novo Acordo Ortográfico também no item 6. Abaixo, as regras básicas 
de acentuação gráfica.

8.1  ACENTUAÇÃO GRÁFICA

Em Português, as palavras têm uma sílaba que se destaca quando pronunciada. 
É a chamada sílaba	tônica, que nem sempre recebe o sinal gráfico denomina-

do acento. São dois os acentos gráficos utilizados em Português: o acento	
agudo (´) que marca a vogal aberta; o acento	circunflexo (^) que assinala a 

vogal fechada. 

As palavras, cuja sílaba tônica é a última	sílaba, são chamadas de oxítonas e 

são acentuadas graficamente se terminarem em a, as, e, es, o, os, em, ens:

sofá bebê cipó também
aliás camponês após parabéns

As palavras, cuja sílaba tônica é a penúltima	sílaba, são chamadas de paroxí-
tonas e são acentuadas graficamente se terminarem em i, is, us, um, uns; ã, ãs, 

ão, ãos; l, n, r, x, ps; ditongo crescente: 

júri médium ímã bênção imóvel revólver bíceps vírus

lápis álbuns órfãs órgãos abdômen tórax importância
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As palavras, cuja sílaba tônica é a antepenúltima	 sílaba, são chamadas de 

proparoxítonas e são todas acentuadas graficamente: 

tônica histórico sílaba triângulo último relâmpago mérito

Obs.: o i e o u quando formarem hiato com a vogal anterior, forem tônicos e 

estiverem isolados na sílaba ou seguidos	de	s, são acentuados: 

juízes (ju-í-zes) aí (a-í) saíram (sa-í-ram)

saúde (sa-ú-de) baú	(ba-ú) viúvo (vi-ú-vo)

saíste (sa-ís-te) egoísta (e-go-ís-ta) balaústre (ba-la-ús-tre)

Se o i e o u antecederem nh ou formarem sílaba	com	consoantes, mesmo tô-

nicos, não serão acentuados: 

rainha (ra-i-nha) tainha (ta-i-nha) caindo (ca-in-do)

juiz (ju-iz) ruim (ru-im)

Acentuam-se graficamente os monossílabos	tônicos terminados em a(s), e(s), o(s):

vá pé pó

pás mês pôs
                             

Os ditongos	abertos ei(s), eu(s), oi(s) são acentuados graficamente se forem 
monossílabos tônicos ou oxítonos:

papéis céu destrói

anéis troféus heróis

Obs.: alguns acentos	diferenciais	ainda permanecem como, por exemplo, pôr 
(verbo) para se diferenciar de por (preposição); pôde (pretérito perfeito) para 

se diferenciar de pode (presente do indicativo): 

Vou pôr acento nesta palavra. 
Ela foi por este caminho.
Ele não pôde me ouvir quando chamei.
Você pode me ajudar agora? 
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Obs.: atenção aos verbos	ter	e	vir na diferenciação entre a terceira	pessoa	do	
singular (ele ou ela) e a terceira	pessoa	do	plural (eles ou elas): 

Pedro não tem amigos. João e Maria têm muitos amigos. 
Pedro não vem me visitar. João e Maria vêm me visitar sempre.  

8.2  CRASE

A crase nada mais é do que a junção	de	dois	As: um A	preposição que pertence 

ao verbo que o antecede; e um A	ou	As	artigo que pertence ao substantivo 
feminino que o sucede. A contração dos dois As é marcada pelo sinal	grave (`): 

a	prepositivo	+	a	artigo	=	à.

Eu vou a	a França todos os anos. 

Quem vai, vai	a algum lugar. (a	prepositivo pertencente ao verbo ir)

A	França é um belo país. (a	artigo colocado junto ao substantivo feminino 
França)

Logo: Eu vou à França todos os anos. (a	prepositivo	+	a	artigo	=	à) 

É obrigatório o uso da crase:
a) na indicação de horas: Eu me levanto às	sete	horas; 
b) nas locuções adverbiais com substantivo feminino: Às	vezes, eu 

me levanto mais tarde;

c) nas locuções prepositivas e conjuntivas com substantivo feminino: 
 Ele estava à	mercê dos bandidos.
 Fica sempre mais frio à	medida	que nos aproximamos do Sul.
d) antes da palavra moda ou maneira mesmo que implícita: Adoro 

bife à	parmegiana. (à	maneira	parmegiana);  

e) antes dos pronomes demonstrativos aquele(s), aquela(s) e aquilo: 

Dirigi-me àquelas	mulheres ali sentadas.

Não se usa crase:

a) diante de substantivos	masculinos: 
 Compramos o terreno a	prazo.
 Chegamos a	Londres ontem.
b) diante de verbo	no	infinitivo: Os convidados começaram a	chegar;



DÚVIDAS FREQUENTES
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

48

c) diante de numerais: Estaremos em férias daqui a	duas semanas;

d) diante de artigo	indefinido: O boy entregou o envelope a	uma fun-

cionária da recepção; 

c) diante de substantivos no plural sem artigo as: Eu costumo ir a	
reuniões de Reitoria. (neste caso, o a	é	apenas	preposição); 

e) em expressões com termos repetidos: O médico o examinou de 

ponta	a	ponta; 

f) diante de pronomes	pessoais, de	tratamento, demonstrativos	(ex-

ceto aquele e suas flexões), indefinidos e relativos:
 Ela se dirigiu a	mim rudemente.
 Diremos	a	Vossa	Senhoria quais são nossos planos.
 Aonde você vai a	esta hora?
 Ele entregou o documento a	qualquer	repartição.
 Sempre agradeço a Deus, a	quem tudo devo.

Obs.: o pronome	de	tratamento	senhora admite crase:

Referiu-se à	senhora porque o documento leva sua assinatura. 
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