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PORTARIA DG Nº 003/2012 
 
 
O professor Francisco Assis Gorski, 
Diretor Geral da Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões – 
Campus de Santiago, no uso das 
atribuições estatutárias e regimentais que 
lhe conferem o cargo, ao encontro do 
Artigo 39 do Estatuto da URI e Artigo 10 
do Regimento Geral, 
 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º. Fica definido quatro tipos de murais para utilização na URI – Campus de 
Santiago, sendo “lnformal”, “Específico por Coordenação” “Específico por setor” e 
“Institucional”; 
 

Do Mural Informal 
 

Art. 2º. O Mural Informal é para informações pertinentes a: 
 
 I – Anúncios comerciais; 
 II – Convites; 
 III – Avisos; 
 IIII- Cartazes de festas;  
 IIIII- mensagens. 
 
Art. 3º. A responsabilidade pela gestão do Mural Informal fica a cargo do Núcleo de 
Comunicação. 
 
Art. 4º. É atribuição do gestor do Mural Informal: 
 I – Realizar a atualização das informações do mural; 
 II – Autorizar a colocação de cartazes; 
 III – Fazer periódica verificação (preferencialmente diária); 
 IV – Retirar os cartazes quando necessário; 
 V – Informar o setor competente nos casos de necessidade de limpeza ou 
manutenção do mesmo. 
 

Do Mural Específico por coordenação 
 

Art. 5º - O Mural Específico por coordenação é para informações pertinentes ao 
curso e/ou a Universidade, como: 
 
 I – Aviso de cursos; 
 II – Quadro de horários; 
 III – Atividades desenvolvidas pelos cursos e/ou pela Universidade; 
 IV – Semanas Acadêmicas, Congressos; 
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 V – Outras informações da Universidade para seus alunos. 
 
Art. 6º. É atribuição do gestor do Mural Específico por Coordenação: 
 
 I – Realizar a atualização das informações do mural; 
 II – Autorizar a colocação de cartazes; 
 III – Fazer periódica verificação (preferencialmente diária); 
 IV – Retirar os cartazes quando necessário; 
 V – Informar o setor competente nos casos de necessidade de limpeza ou 
manutenção do mesmo. 
 
Art. 7º. A responsabilidade pela gestão do Mural Específico por coordenação fica a 
cargo dos Coordenadores dos cursos. 
 

Do Mural Específico por setor 
 

Art. 8º. O Mural Específico por setor é para informações pertinentes aos cursos e 
setores da Universidade, localizado dentro dos setores ou dentro dos espaços – 
internos ou externos – das Coordenações de Cursos. 
 
Art. 9º. A responsabilidade pela gestão do Mural Específico por setor é de todo 
funcionário do setor, salvo convenção em contrário; 
 
Art. 10°. É atribuição do(s) gestor(es) do Mural Específico por setor: 
 
 I – Realizar a atualização das informações do mural; 
 II – Autorizar a colocação de cartazes; 
 III – Fazer periódica verificação (preferencialmente diária); 
 IV – Retirar os cartazes quando necessário; 
 V – Informar o setor competente nos casos de necessidade de limpeza ou 
manutenção do mesmo. 
 
    
          Do Mural Institucional 

 
Art.11 º. O Mural Institucional é para informações pertinentes a: 
 
 I – Horários; 
 II – Editais; 
 III – Portarias; 

IIII- Resoluções 
IIIII- Avisos importantes 

 
Art. 12º. A responsabilidade pela gestão do Mural Institucional fica a cargo do 
responsável pela Secretaria da Universidade; 
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Art. 13º. É atribuição do gestor do Mural Institucional: 
 
 I – Realizar a atualização das informações do mural; 
 II – Autorizar a colocação de cartazes; 
 III – Fazer periódica verificação (preferencialmente diária); 
 IV – Retirar os cartazes quando necessário; 
 V – Informar o setor competente nos casos de necessidade de limpeza ou 
manutenção do mesmo. 
  

Outras Considerações 
 

Art. 14. Toda informação (cartaz, aviso) terá um prazo determinado pela sua data de 
acontecimento. Em caso de não existir data, deve ser considerado o prazo de duas 
semanas a partir da sua colocação. 

 
Art. 15. Recomenda-se a retirada de cartazes em paredes, postes, portas, quadros 
das salas de aula e qualquer outro lugar senão os murais. 
 
Art. 16. – Dentro das salas de aula somente serão permitidos cartazes com a 
autorização expressa da Coordenação do Curso ou da Direção do Campus. 
 
Art. 17. – Cartazes de atividades dos cursos expostos em sala de aula são 
excluídos desta norma, pede-se apenas que o professor ou aluno responsável 
defina expressamente um prazo para que a equipe da limpeza possa removê-los ao 
final do período determinado. 
 
Art. 18. – Todos os funcionários administrativos e professores devem seguir estas 
normas de utilização, bem como orientar outras pessoas quando verificarem ações 
como fixação de cartazes e outros materiais em local impróprio. 
 
Art. 19. – Toda equipe da limpeza do Campus, funcionários e empresa terceirizada, 
estão autorizados e devem retirar qualquer tipo de cartaz que esteja em local 
irregular, bem como serão orientados a realizar limpeza periódica nos murais, ou a 
requerimento do setor. 
 
Art. 20. – Verificada a exposição de material com data vencida, o funcionário de 
deve retirá-lo do mural. O mesmo se aplica às salas de aula, laboratórios e outros. 
 
Art. 21. – Esta portaria entra em vigor na data de sua aprovação. 
 
 

 
 

Francisco Assis Gorski 
Diretor Geral 

URI – Campus de Santiago 
 


