
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

BASE DE CONHECIMENTO 

SOLICITAÇÃO DE IMPRESSÃO 

QUE ATIVIDADE É? 

Solicitação de impressão para a Seção Gráfica. 

QUEM FAZ? 

Seção Gráfica (SG) do Núcleo de Comunicação Institucional (NCI) da 
Coordenação de Comunicação Social da PROGIC. 

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO? 

O servidor interessado deverá entrar em contato através do e-mail: 
grafica.ufpel@gmail.com, pedindo orçamento do serviço a ser prestado. 
Ao enviar o orçamento da impressão a ser executada, será solicitada a 
transferência de recurso para a UGR da Seção Gráfica. Tendo interesse na 
execução do serviço, solicitar a transferência de recurso entre as UGR’s e 
após abrir processo no SEI (Material: Confecção de Impressos), preencher 
o formulário “PROGIC Guia de Serviço – Impressão” e anexar o arquivo. 
Enviar para a Seção Gráfica (SG). A SG irá confirmar a transferência de 
recurso, realizar o serviço solicitado e informar o solicitante para retirada 
do material. 

Observações: 
Serão impressas até 3 provas, se necessário, sem custo e a aprovada será 
usada para a impressão final. 

 A Gráfica não trabalha mais com a confecção de monografias, 
dissertações, teses e encadernações em brochura de qualquer espécie. 

Trabalha com a confecção dos seguintes materiais: 

• folder, tamanho A4, sulfite 90 g colorido ou preto e branco; 
• flyer, tamanho A5, sulfite 90 g colorido ou preto e branco; 
• flyer, tamanho A6, sulfite 90 g colorido ou preto e branco; 
• cartaz, tamanho A3, sulfite 90 g colorido ou preto e branco; 
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• bloco tamanho A5 sulfite 90 g com 20 folhas colorido ou preto e 
branco; 

• crachá tamanho A6 sulfite 180g colorido ou preto e branco; 
• pasta tamanho A3 sulfite 180g colorido ou preto e branco; 
• capa para processo tamanho A3 sulfite 180g colorido ou preto e 

branco; 
• certificados A4 sulfite 180g colorido ou preto e branco; 
• formulários em geral A4 sulfite 90g colorido ou preto e branco; 
• encadernações em espiral. 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 

Transferência de recurso entre as UGR's, pois apenas após a realização da 
mesma é que o serviço será executado. 

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

Formulário (No SEI, em “Gerar Documento”, escolha a opção “PROGIC 
Guia de Serviço – Impressão”). 

QUAL É A BASE LEGAL? 
 

 



 

 

 


