
Campus 
informado para

execução ?

Informar ao campus através 
da remessa do parecer 

técnico e do projeto 
aprovado via CI;

Acompanhar andamento.

Unidade de 
Projetos

Seleção dos especialistas
Pontuação dos inscritos;

Análise da Lattes;
Análise da carga horária disponível;

Relação dos selecionados.

Subsidiar o projeto na lista dos materiais;
Iniciar processo de aquisição de 

materiais não disponíveis;
Disponibilizar materiais necessários.

Unidade de Logística

Necessidades
PM-PC-
BM-POC

Projeto
elaborado ?

Projeto 
remetido à  

SAD ?

Portarias de 
designação dos 

docentes ?

Matrícula dos 
Alunos ?

Reunião 
pedagógica 
realizada ?

Início

Execução

Curso em 
andamento ?

Término do 
curso ?

Elaboração de 
relatório de 

turma?

Relatório 
remetido ?

Sim

Sim Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Finalização

GICAP e 
Unidade de Projetos

Detectar as necessidades de 
capacitação e formação dos 

órgaos.

Convocação de órgãos de planejamento 
do ensino das Instituições; Prazo 

45(quarenta e cinco) dias, com licitação 
180(cento e oitenta)dias.

Convocação de especialistas;
Elaboração e revisão do Projeto.

Unidade de Projetos

Unid. de Avaliação Formativa UAF. 

Parecer técnico
 de aprovação

pela SAD ?

Remeter 
o projeto à 

GEDUC/ SAD 
para aprovação.

Unidade de 
Projetos

Solicitar parecer 
de autorização e 

acompanhar o 
andamento.

Unidade de 
Projetos

Unid. de 
Avaliação 

Fromativa UAF. 

Elaborar Portarias;
Publicação no site e DOE

Enviar portarias 
digitalizadas para a 

unidade de Banco de 
Dados;

Informar às suas seções de ensino;
Elaborar edital para seleção de alunos;

Remeter Minuta de Portaria de 
Matrícula ou indicações à GICAP.

Unid. de Gestão 
de Pessoas das 

Instituições. 

Confeccionar e despachar portaria de 
matrícula dos Discentes;

Providenciar publicação em site /DOE.

Agendar reunião;
Informar à GICAP 
a data da reunião;

Convocar os 
Docentes 

selecionados;

Superv. Ensino 
Verificar se houve 

algum impedimento 
especial e informar 

à GICAP

Superv. Ensino 

Superv. Ensino 

Verificar se houve algum 
impedimento para o término, 
caso não, Informar a GICAP 
os concluintes, desistentes e 
reprovados  para confecção 

da portaria de conclusão 
pela UAF. 

Solicitar dos 
Coordenadores a 

confecção do 
relatório de sua 

turma em até 10 
dias

Superv. Ensino 

Coordenador 

Conferir itens e 
anexos e portarias do 

relatório  antes do 
envio. Providenciar 

CD/DVD e envelope 
para entrega no 

campus.

Receber o relatório 
digitalizado, Inserir os dados 

referente a turma no banco  de 
dados próprio;

Arquivar o relatório 
digitalizado.

Encaminhar cópia 
digitalizada do relatório 

para a GEDUC e unidade 
de banco de dados 

ACIDES;
Encaminhar planilha de 

saque para pagamento do 
corpo docente à SAD.

Unidade de 
Banco de Dados

Setor de Projetos ACIDES

Remeter 
relatórios 

digitalizados   
para a GICAP. 

Arquivar relatório 
original no 

campus.

Superv. Ensino

Receber a relação do campus, providenciar 
portaria, despacho e publicação 

Unid. de Avaliação Fromativa UAF. 

Formando Pacificadores Sociais

ACIDES

FLUXOGRAMA DE UM CURSO

Este fluxograma refere-se ao andamento de um curso, desde o levantamento das necessidades das 
instituições na aba «Início» até a aba «Finalização» com todas as fazes e rotinas. As tags com «SIM» 

indicam fases concluídas, as tags com «NÃO» devem ser revisadas para seguir à próxima fase.

Sim Fase concluída

Fase não concluída. (revise)

Legenda

Academia Integrada de Defesa Social -ACIDES Rua São Geraldo, 111, Santo Amaro-Recife-CEP 52.040-020
prédio da Secretaria de Defesa Social-1º andar

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Unid. de Avaliação Formativa UAF. 

Campus

Recber relatórios originais, 
conferir, coletar assinaturas 

peculiares, digitalizar em DVD
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