
Coordenadoria de Planejamento Físico Cartórios Coordenadoria de Planejamento Físico  Órgãos de Governos ou Particulares Coordenadoria de Planejamento Físico com assessoria dos Centros

4ª ETAPA
 (Encaminhamento de Projeto para a Prefeitura)

PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE ESCRITURAS, PROSPECÇÃO DE TERRENO E PROJETOS FÍSICOS 

                                                                           Art. 2º - São atribuições da Coordenadoria de Planejamento Físico da PROPLAN:  
                                inciso III - prospectar terrenos, edificações e instalações públicas ou privadas de interesse da Uema para cessão, doação e aquisição;
                                inciso IV - regularizar escrituras, licenças, cessões ou doações de imóveis de interesse da Uema perante os órgãos afins;

Coordenadoria de Planejamento Físico junto as Pró-Reitorias que se fizerem necessárias

3ª ETAPA
 (Prospecção terreno)

Portaria Normativa nº 003/2015-GR/UEMA 

1ª ETAPA
 (Planos de Ação)

2ª ETAPA
 (Regularização fundiária)

Prospectar terreno que 
se enquadre nas 
necessidades e 

características apontadas 
no Plano de Ação

INÍCIO DA ETAPA:
Planos de Ação

FIM DA ETAPA: 
Baseado nas 

condições 
existentes do 

Centro, no 
orçamento previsto 
no PDI, nos Planos 

de Ações (por 
Centro), e na 

tomada de decisão 
da Administração 

Superior da Uema, 
deverá ser dirigido 

o investimento 
para se conseguir o 
resultado esperado

INÍCIO DA ETAPA:
De acordo com a orientação 
recebida pela Administração 
Superior da Uema, proceder 
conforme o caso 

INÍCIO DA ETAPA:
De acordo com a orientação 
recebida pela Administração 
Superior da Uema, proceder 
conforme o caso 

Se o Plano de Ação 
indicar, e se além  disso 

estiver  de acordo com o 
previsto no orçamento 

do PDI, será 
encaminhado para a 

Prefeitura de Campus a 
solicitação de Projeto 

Arquitetônico e/ou 
Urbanístico para 
construção, ou 

ampliação, ou reforma, 
conforme o parecer da 
Administração Superior 

da Uema, de acordo com 
o inciso V do Art. 2º da 
Portaria Normativa nº 
003/2015-GR/UEMA

INÍCIO DA ETAPA:
De acordo com a orientação 
recebida pela Administração 
Superior da Uema, proceder 
conforme o caso 

FIM DA ETAPA:
A Prefeitura de 

Campus executa  o 
solicitado dentro 

das premissas 
preestabelecidas 

nos Planos de Ação

Os Planos de Ações por 
Centro são as ações que 
deverão ser implantadas, 

em função de suas 
características e 

alternativas viáveis para o 
seu desenvolvimento, 
baseados no Checklist  

A Documentação do Centro 
ao ser recebida está 

completa e legalizada

A Documentação do Centro 
ao ser recebida:  
1) Não está completa ou;
2) Não está legalizada ou;  3) 
Não está nem completa,

nem legalizada.

FIM DA ETAPA:
Segue para o SDC 

da CPF ou Banco de 
Dados do SIGUEMA

Proceder para que 
a documentação 
esteja completa e 

legalizada, inclusive 
com a lavratura de 

Escritura em 
cartório

Ao ser encontrado 
o terreno que se 

enquadre nas 
características 

procuradas, 
providenciar de 
acordo com os 

meios legais, sua 
posse e legalização 

FIM DA ETAPA:
Armazenamento no 

SDC ou SIGUEMA

Através da Pró-Reitoria de 
Planejamento  serão 

apresentados  os Planos 
de Ações  à Administração 

Superior da Uema


