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INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE ADESÃO AO CENTRO DE CIÊNCIAS  
FORENSES (CCF) DA UFPR  

  
  

Podem aderir ao Centro de Ciências Forenses da UFPR quaisquer Laboratórios ou 

Grupos de Pesquisa que desenvolvam ou possam vir a desenvolver trabalhos 

relacionados às ciências forenses, observadas as competências e finalidade deste 

centro. Após a adesão, cada laboratório, ou grupo de pesquisa, terá um membro 

representante no Comitê Técnico-Científico, que poderá ser o próprio coordenador 

ou outro pesquisador por ele indicado.  

  

1) Instrução processual  

1.1 A solicitação deve ser feita exclusivamente via Sistema Eletrônico de Informação 

(SEI).  

1.2 Deve ser aberto processo com o tipo: “Administração Geral: Informações e 

Documentos”.  

1.3 Incluir ofício de solicitação contendo, no mínimo: a) a identificação do solicitante; 

b) uma breve justificativa da solicitação; c) indicação da(s) área(s) de atuação 

forense que pode contribuir e d) indicação do representante no comitê gestor.  

O documento deve ser assinado pelo coordenador do laboratório, ou líder do ou 

grupo de pesquisa, e pelo pesquisador que o representará no Comitê Gestor (se for 

o caso). O Anexo I deste documento apresenta uma sugestão de ofício. 

1.4 Encaminhar o processo para a unidade UFPR/R/ET/CENTRO  

  

2) Após a aprovação  

2.1 O representante receberá as próximas instruções via e-mail.  

2.2 Dentre as instruções constará o número do bloco de assinaturas que viabilizará 

a assinatura eletrônica de termo de adesão conforme modelo no Anexo II deste 

documento.  

 

 

 
 
 

 
 

  
 
 
 

 



 
 

ANEXO I –  MODELO DE OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO 
(Preferencialmente criar como documento eletrônico no SEI, tipo “Oficio”) 

 
 

 
Ao Comitê Gestor do Centro de Ciências Forenses 
Nesta Universidade 

Assunto: Solicitação de Adesão ao Centro de Ciências Forenses 

 

Prezados (as), 

 

Na qualidade de coordenador do laboratório XXXXX (caso a solicitação seja 

vinculada a um grupo de pesquisa, o ofício deve partir de um líder do grupo) do 

Departamento de (nome do departamento) do Setor (nome do setor), desta Universidade, 

venho por meio deste solicitar a adesão deste laboratório (ou grupo de pesquisa) ao 

Centro de Ciências Forenses da UFPR.  

Justifico minha solicitação (justificar brevemente sua solicitação): indicar a 
motivação pela qual seu laboratório deseja fazer parte do CCF, mencionando os trabalhos 
na área forense já realizados.   

Informo que podemos contribuir na(s) seguinte(s) áreas de atuação: (A seguir 

constam as 7 atuais áreas de atuação do CCF, favor manter no documento somente 

aquelas que se aplicam na sua adesão, caso não se enquadre em nenhuma delas, 

favor informar qual seria sua área de atuação, com uma breve descrição). 1) 

Autenticidade de obras de arte, documentos e objetos de herança cultural, 2) 

Correlação de Evidências Digitais e Forense Computacional, 3) Combate a drogas, 

adulterações e falsificações, 4) Identificação de Novas Substâncias Psicoativas 

(NSP), 5) Geoprocessamento forense 6) Microvestígios de interesse Forense, 6) 

Toxicologia Forense, 7) Rastreamento de origem de vestígios e amostras criminais.  

Declaro estar ciente do regimento interno e indico como representante do 

laboratório no Comitê Gestor o (a) (informar nome do representante – telefone e email).  

 

Atenciosamente, 

(Nome do remetente) 

Coordenador do laboratório XXXX ou 

Líder do Grupo de Pesquisa XXXX 

 

 
Obs. 1) A descrição das áreas de atuação está disponível em https://ccf.c3sl.ufpr.br/index.php/atuacao/ 

 
Obs. 2) O Regimento Interno do CCF está disponível em https://ccf.c3sl.ufpr.br/index.php/documentos/

https://ccf.c3sl.ufpr.br/index.php/atuacao/
https://ccf.c3sl.ufpr.br/index.php/documentos/


 
 

ANEXO II – TERMO DE ADESÃO AO CENTRO DE CIÊNCIAS FORENSES 
 

FAVOR NÃO PREENCHER, É APENAS PARA CONHECIMENTO 
(Será disponibilizado para assinatura em documento eletrônico posteriormente) 

 

Pelo presente instrumento, as partes acordam com a adesão do laboratório abaixo descrito ao 

Centro de Ciências Forenses (CCF), órgão auxiliar do Setor de Ciências Exatas. 

 

Este termo terá validade por período indeterminado e poderá ser rescindido a qualquer momento, 

por solicitação de uma das partes, mediante formalização por escrito. 

 
No ato da assinatura deste termo, o Coordenador do Laboratório e o representante por ele 

indicado declara estar ciente e de acordo: 

1. Com as regras do Regimento Interno do Centro de Ciência Forense, bem como demais 

normativas internas que eventualmente sejam elaboradas pelo seu Comitê Gestor; 

2. Com a possibilidade de modificação e/ou ampliação das regras, a critério Comitê Gestor, 

garantida a comunicação formal aos interessados; 

3. Em caso de rescisão do presente termo, da obrigatoriedade em cumprir com os 

compromissos assumidos antes da solicitação de rescisão deste instrumento. 

 

INFORMAÇÕES DO LABORATÓRIO 

Nome: 

Coordenação: 

Departamento: 

Localização: 

Site oficial: 

 
 

REPRESENTANTE DO LABORATÓRIO NO CCF 

Nome: Departamento: 

Telefone: E-mail: 

 
 
 

  
Aprovado pelo Comitê Gestor em: ____ 
 
 
 


