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1.0 Introdução 

 

O Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) é uma empresa pública, com personalidade 

jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira que 

adota boas práticas de governança corporativa e está capacitado para utilizar os instrumentos 

de gestão empresarial. Dessa forma, reforça sua credibilidade no mercado e aprimora o 

relacionamento com as partes interessadas: Governo do Estado, clientes, fornecedores, 

empregados e sociedade. 

 

2.0 Estrutura 

 
 
A estrutura organizacional do Tecpar é composta por: 

 

2.1 Unidades de Gestão Superior 

 

♦ Conselho de Administração 

♦ Diretoria Executiva 

♦ Conselho Fiscal. 

 

2.2 Unidades de Negócios 

 

♦ Agência Tecpar de Inovação 

♦ Tecpar Certificação 

♦ Tecpar Educação 

♦ Centro de Ensaios Tecnológicos 

♦ Centro de Engenharia e Sistemas Inteligentes 

♦ Centro de Medições Industriais 

♦ Centro de Energias 

♦ Centro de Informação e Estudos Estratégicos 

♦ Centro de Produção de Biológicos 

♦ Campus Maringá 

 

2.3 Unidades de assessoramento e apoio técnico 

 

♦   Relações Mercadológicas 

♦ Sistema de Gestão Integrado 

♦ Controle Interno 

♦ Assessoria Jurídica 

♦ Ouvidoria 



 
 

6 

 

♦ Assessoria de Comunicação 

♦ Engenharia Bioindustrial 

♦ Qualidade da Produção 

 

2.4 Unidades Administrativas e Financeiras 

 

♦ Divisão Financeira 

♦ Divisão de Infraestrutura 

♦ Divisão de Materiais e Logística 

♦ Divisão Contábil 

♦ Divisão de Tecnologia da Informação 

♦ Divisão de Desenvolvimento de Pessoas 

 

2.5 Unidades Operacionais 

 

As unidades operacionais estão vinculadas às unidades de negócio e divisões e são 

denominadas coordenação, setor ou laboratório. 

3.0 Da composição, organização e atribuições 

 

3.1  O Conselho de Administração tem sua composição, competência e organização 
definidas no Estatuto do Tecpar e no seu próprio Regimento Interno. 

 

3.2  O Conselho Fiscal tem sua composição, competência e organização definidas no 
Estatuto do Tecpar e no seu próprio Regimento Interno. 

 

3.3 A Diretoria Executiva é constituída pelo Diretor Presidente, Diretor de Biotecnologia 
Industrial, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Diretor de Administração e Finanças. 

 

3.3.1 Atribuições da Diretoria Executiva 

 

♦ Estabelecer, monitorar e controlar a Política e os Objetivos do Sistema de Gestão Integrado; 

♦ Avaliar periodicamente o Sistema de Gestão Integrado; 

♦ Aprovar e monitorar o Planejamento Estratégico e seus desdobramentos; 

♦ Aprovar a Política de Pessoal; 

♦ Aprovar o Programa Anual de Capacitação; 

♦ Submeter ao Conselho Fiscal, balanços, relatórios financeiros e prestações de contas do 

Tecpar; 

♦ Admitir, promover, transferir e dispensar pessoal e praticar atos concernentes à 

administração de pessoal, nos termos da legislação aplicável; 
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♦ Elaborar e propor ao Conselho de Administração a criação ou extinção de cargos e funções, 

o plano de gestão por competências, as fixações de salários e formas de remuneração e 

participação, de acordo com o disposto no Estatuto do Tecpar; 

♦ Designar os ocupantes dos cargos gerenciais e de assessoramento; 

♦ Aprovar o Regimento Interno da Diretoria Executiva; 

♦ As demais atribuições e deveres e a sistemática de funcionamento da Diretoria Executiva 

estão estabelecidas no Estatuto e em seu Regimento Interno. 

 

3.4 Atribuições da Presidência 

 

♦ Promover a ampliação de parcerias estratégicas com entidades científicas dedicadas ao 

desenvolvimento de tecnologia, pesquisa e inovação; 

♦ Delegar atribuições aos demais diretores executivos; 

♦ Coordenar o processo de planejamento estratégico de todas as unidades do Tecpar. 

♦ Assegurar e preservar a legalidade de todas as ações do Tecpar; 

♦ Analisar criticamente balanços e relatórios financeiros e prestação de contas do Tecpar; 

♦ Aprovar o regulamento interno das unidades do Tecpar; 

♦ Conduzir os negócios, ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar; 

♦ Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, as deliberações do Conselho de Administração e o 

Regimento Interno do Tecpar. 

 

3.4.1 Atribuições do Sistema de Gestão Integrado 

 

♦ Coordenar e avaliar periodicamente por meio de análise crítica, em conjunto com a 

Diretoria Executiva, o desempenho do Sistema de Gestão Integrado; 

♦ Definir, implementar e manter o Sistema de Gestão Integrado do Tecpar; 

♦ Elaborar o programa anual de auditorias internas/auto inspeções e assegurar sua execução; 

♦ Promover a auditoria para qualificação de fornecedores de produtos e serviços, quando 

necessário; 

♦ Garantir o tratamento das não conformidades e verificar a implementação e a eficácia das 

ações corretivas para as não conformidades detectadas,; 

♦ Assegurar a conformidade às normas de gestão definidas pela diretoria em todas as 

unidades organizacionais e realizar o alinhamento entre essas normas; 

♦ Coordenar a execução da pesquisa de avaliação de satisfação dos clientes;  

♦ Monitorar as ações estabelecidas nos registros de reclamações de clientes; 

♦ Supervisionar e acompanhar a condução das atividades do Sistema de Gestão Integrado 

nos setores e laboratórios; 

♦ Coordenar a emissão, aprovação, distribuição, controle e arquivamento da documentação 

do Sistema de Gestão Integrado; 

♦ Coordenar as atividades de formação, treinamento, capacitação e de desenvolvimento de 

pessoal vinculadas ao Sistema de Gestão Integrado; 

♦ Subsidiar a Diretoria Executiva com informações gerenciais pertinentes ao Sistema de 

Gestão Integrado, necessárias à sua tomada de decisão; 

♦ Conduzir suas atividades, ações, compromissos e demais relações de acordo com os 

princípios estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar. 
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3.4.2 Atribuições do Controle Interno 

 

♦ Controlar, aconselhar, apoiar, alertar, prevenir e recomendar formalmente, métodos e 

procedimentos que favoreçam à: 

 

� Salvaguarda do patrimônio: segregação de funções, sistema de autorização e 

aprovação, determinação de funções e responsabilidades, controles físicos sobre 

ativos, contagens físicas independentes, alçadas progressivas, manutenção de 

contas de controle, rotação de empregados, e outros. 

� Fidedignidade das informações: documentação confiável, conciliação, análise, 

revisões, plano de contas, tempestividade, informatização. 

� Eficiência operacional: seleção de pessoal, treinamento, plano de carreira, 

avaliações de desempenho, relatórios de horas trabalhadas, tempos e métodos, 

custo padrão. 

� Aderência às políticas institucionais: supervisão, sistemas de revisão e aprovação, 

manuais internos, instruções formais, auditoria interna. 

 

3.4.3 Atribuições da Assessoria Jurídica 

 

♦ Exercer a representação judicial e extrajudicial do Tecpar; 

♦ Prestar assessoria direta e imediata ao Diretor Presidente e aos demais órgãos da estrutura 

organizacional do Tecpar nos assuntos de natureza jurídica e dentro de sua competência 

profissional; 

♦ Examinar minutas de editais de licitação, de instrumentos de contratos, de convênios e de 

outros atos criadores de direitos e obrigações a serem celebrados pelo Tecpar; 

♦ Analisar e apresentar soluções sobre questões suscitadas pela aplicação das leis e dos 

regulamentos relativos às atividades desenvolvidas pelo Tecpar; 

♦ Examinar e emitir pareceres sobre projetos de atos normativos a serem expedidos ou 

propostos pelo Tecpar, quando contiverem matéria jurídica; 

♦ Fixar, para as unidades do Tecpar, a interpretação do ordenamento jurídico; 

♦ Pronunciar-se, quanto aos aspectos jurídicos, acerca das consultas e expedientes que lhe 

sejam encaminhados no âmbito do Tecpar; 

♦ Conduzir suas, ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar. 

 

3.4.4 Atribuições da Ouvidoria 

 

♦ Receber opiniões, reclamações, sugestões, críticas ou denúncias apresentadas pelos 

cidadãos e pela comunidade em geral; 

♦ Analisar, interpretar e sistematizar as manifestações recebidas; 

♦ Encaminhar a demanda às unidades responsáveis e acompanhar as providências tomadas, 

com estabelecimento de prazo; 

♦ Dar ciência e manter o interessado informado sobre as providências tomadas; 

♦ Sugerir ou recomendar a adoção de medidas que possam melhorar ou aperfeiçoar o 

funcionamento do Tecpar; 

♦ Elaborar relatórios que expressem expectativas, demandas e nível de satisfação da 

sociedade e sugerir mudanças, tanto gerenciais como procedimentais, partir da análise e 

interpretação das manifestações recebidas; 
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♦ Estabelecer e divulgar os meios de acesso para implementação de suas atividades de forma 

clara e de fácil acesso – telefone, fax, correspondência (via correio físico ou eletrônico), 

pessoas de contato e outros identificados; 

♦ Conduzir suas atividades, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar. 

 

3.4.5 Atribuições da Assessoria de Comunicação 

 

♦ Produzir textos jornalísticos para os meios de comunicação nas áreas pública e privada; 

♦ Editar jornais, revistas, boletins, newsletters e outros materiais de divulgação; 

♦ Intermediar o contato entre os meios de comunicação e colaboradores do Tecpar para a 

realização de entrevistas ou a coleta de informações para matérias; 

♦ Coordenar ações e atividades de comunicação visual do Tecpar; 

♦ Manter atualizado o site do Tecpar, bem como sua intranet; 

♦ Apoiar a diretoria executiva na comunicação interna e externa; 

♦ Conduzir suas ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar. 

 

3.4.6 Relações Mercadológicas 

 

♦ Identificar novos clientes e projetos e programas especiais, com potencial interesse nas 

competências já desenvolvidas e disponíveis para o mercado; 

♦ Desenvolver os processos de comunicação organizacional com foco na construção e reforço 

da imagem institucional; 

♦ Elaborar em conjunto com as demais unidades do Instituto as estratégias de marketing e 

comunicação voltadas à apresentação de serviços, tecnologias e produtos, estimulando 

dessa maneira o incremento nas vendas; 

♦ Apoiar as outras diretorias, realizando ação comercial proativa e vendas; 

♦ Desenvolver as competências necessárias e entendimentos para vender os serviços e 

produtos do TECPAR; 

♦ Representar institucionalmente o Tecpar por delegação da diretoria executiva; 

♦ Coordenar as atividades de extensão tecnológica do Tecpar; 

♦ Conduzir as ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar. 

 

3.5 Atribuições das unidades de negócio 

 

3.5.1 Tecpar Certificação 

 

♦ Representar o Tecpar em temas relacionados com a certificação e inspeção perante 

organismos externos; 

♦ Identificar os produtos e sistemas prioritários para certificação e inspeção, tendo em vista 

os interesses do Tecpar, da sociedade e do mercado; 

♦ Propor à diretoria executiva a criação de novos programas de avaliação da conformidade; 

♦ Gerenciar as atividades relacionadas (auditorias/visitas técnicas/relatórios/ 

certificados/ensaios), de acordo com o estabelecido em documentos específicos; 
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♦ Garantir que a política e os objetivos específicos da certificação sejam compreendidos, 

implementados e mantidos; 

♦ Propor a diretoria executiva a criação, transformação e dissolução de comissões, quando 

necessário; 

♦ Promover a divulgação das atividades de certificação; 

♦ Deliberar sobre concessão, manutenção, extensão, redução, suspensão e cancelamento de 

certificação, conforme a regulamentação específica de cada programa; 

♦ Participar de fóruns e debates junto a entidades que promovem a melhoria de questões 

técnicas envolvidas nos programas de certificação; 

♦ Elaborar, executar e monitorar seus planos de ação; 

♦ Elaborar e submeter o seu regulamento interno à aprovação da diretoria-executiva; 

♦ Conduzir os negócios, ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar. 
 

3.5.2 Tecpar Educação  

 

♦ Promover cursos de capacitação profissional para atender a demandas específicas por 

qualificação identificadas em empresas, instituições públicas e no mercado em geral; 

♦ Aproveitar as competências existentes no Tecpar, tais como a infraestrutura de 

laboratórios, a equipe de pesquisadores especializados e o conhecimento gerado nas 

pesquisas realizadas, para desenvolver conteúdos educacionais de alto valor agregado para 

a sociedade paranaense e brasileira; 

♦ Apoiar programas especiais ligados ao sistema paranaense de C,T&I no que tange ao 

desenvolvimento, implementação e coordenação de projetos educacionais, de  formação e 

capacitação de pessoas; 

♦ Conduzir suas ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar. 

 

3.5.3 Agência Tecpar de Inovação: 

 

♦ Desenvolver atividades de prospecção tecnológica e inteligência competitiva orientada 

pelas diretrizes estratégicas do Tecpar e seus parceiros; 

♦ Realizar todas as funções e tarefas relativas à gestão da propriedade intelectual dos 

produtos, processos e tecnologias desenvolvidas pelo Tecpar e seus parceiros; 

♦ Apoiar o sistema paranaense de ciência e tecnologia e atividades relacionadas à 

propriedade intelectual; 

♦ Realizar a prospecção de novas oportunidades de negócios; 

♦ Promover a proteção do conhecimento gerado internamente; 

♦ Gerenciar o processo de transferência de tecnologia; 

♦  Promover a difusão da cultura da propriedade intelectual por meio de treinamentos; 

♦ Conduzir os negócios, ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar. 

 

A Agência Tecpar de Inovação possui na sua estrutura três unidades organizacionais: 

 

3.5.3.1  Incubadora Tecnológica de Curitiba  
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♦ Estimular e oferecer apoio ao processo de geração e consolidação de empresas de base 

tecnológica; 

♦ Oferecer suporte para negócios e captação de recursos, bem como formação 

complementar do empreendedor; 

♦ Prover infra estrutura compartilhada visando facilitar os processos de inovação e aumento 

da competitividade; 

♦ Elaborar, executar e monitorar seus planos de ação; 

♦ Elaborar e submeter o seu regulamento interno à aprovação do Gerente Executivo da 

Agência Tecpar de Inovação; 

♦ Conduzir os negócios, ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar. 

 

3.5.3.2 Escritório de Projetos 

 

♦ Orientar a tomada de decisão da Diretoria Executiva no que se refere à aprovação de 

propostas de projetos de modo a garantir o alinhamento destes com os objetivos 

estratégicos do Tecpar; 

♦ Definir procedimentos para elaboração, acompanhamento e controle dos projetos 

institucionais, bem como regras para os processos de encerramento do projeto; 

♦ Definir diretrizes para que os conhecimentos gerados a partir dos projetos desenvolvidos 

pelo Tecpar sejam mantidos organizados, classificados e indexados, permitindo, dessa 

maneira, a sua disponibilização mais eficiente às partes interessadas; 

♦ Apoiar a comercialização de produtos, serviços e processos desenvolvidos no âmbito dos 

projetos, contribuindo, dessa forma, para a obtenção de resultados operacionais positivos 

para o Tecpar; 

♦ Conduzir os negócios, ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar. 

 

 

3.5.3.3 Parques Tecnológicos 

 

♦ Propiciar o desenvolvimento de inovação tecnológica em áreas estratégicas para a 

sociedade; 

♦ Promover a atração de empresas de base tecnológica e inovadora para as diversas regiões 

do Paraná, bem como sistematizar a organização das mesmas; 

♦ Integrar ações das esferas de governos municipais e estadual na promoção do 

desenvolvimento sustentável, com base em pequenas e médias empresas de base 

tecnológica; 

♦ Integrar instituições âncoras em regiões delimitadas pelas suas competências e gerencias 

os empreendimentos em rede por meio de plataforma tecnológica. 

 

3.6 Atribuições da Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico 

 

♦ Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, as deliberações do Conselho de Administração e este 

Regimento Interno; 
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♦ Coordenar as atividades técnico-científicas, industriais, administrativas e financeiras no 

âmbito de sua competência, garantindo o apoio operacional necessário ao cumprimento 

dos objetivos do Tecpar; 

♦ Viabilizar meios para a pesquisa, desenvolvimento e inovação na sua área de atuação; 

♦ Gerenciar a execução e o cumprimento de contratos e convênios firmados pelo Tecpar na 

sua área de atuação; 

♦ Executar a gestão dos recursos financeiros destinados a sua área de atuação, em 

consonância com a programação orçamentária e legislação pertinente; 

♦ Assegurar a qualidade por meio da melhoria continua dos produtos e serviços; 

♦ Coordenar e supervisionar os trabalhos das unidades vinculadas a sua diretoria; 

♦ Coordenar e monitorar os planos de ação das unidades vinculadas a sua diretoria; 

♦ Propiciar condições para a manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão das 

unidades sob sua direção; 

♦ Executar outras atividades delegadas pelo Diretor Presidente; 

♦ Conduzir os negócios, ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar. 

 

3.7 Atribuições da Diretoria de Administração e Finanças  

 

♦ Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, as deliberações do Conselho de Administração e deste 

Regimento Interno; 

♦ Propor o estabelecimento de políticas relacionadas à gestão de pessoas, gestão financeira, 

gestão de materiais e serviços, gestão contábil e gestão de infra estrutura; 

♦ Coordenar as atividades administrativas e financeiras, garantindo o apoio operacional 

necessário ao cumprimento dos objetivos do Tecpar; 

♦ Gerenciar a execução e o cumprimento de contratos e convênios firmados pelo Tecpar 

relacionados à sua área de atuação; 

♦ Assegurar o provimento da infraestrutura e serviços administrativos necessários às 

operações da Empresa; 

♦ Executar a gestão dos recursos financeiros, em consonância com a programação 

orçamentária e legislação pertinente; 

♦ Zelar pelo equilíbrio e saúde financeira do TECPAR, por meio de controles sobre 

investimentos, patrimônio, receitas e despesas; 

♦ Coordenar a elaboração de orçamentos anuais de custeio e investimento; 

♦ Coordenar e monitorar os planos de ação das unidades vinculadas a sua diretoria; 

♦ Executar outras atividades delegadas pelo Diretor Presidente; 

♦ Conduzir os negócios, ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar. 

 

3.8 Atribuições da Diretoria de Biotecnologia Industrial 

 

♦ Incentivar o desenvolvimento de estudos e pesquisas básicas e tecnológicas, em qualquer 

ramo do conhecimento relacionado direta ou indiretamente com a saúde; 

♦ Colaborar com os órgãos oficiais do Estado e do País no controle e na padronização de 

produtos biológicos bem como no combate de surtos epidemiológicos; 
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♦ Planejar, organizar e controlar as atividades de fabricação dos produtos da empresa, 

formulando e recomendando políticas e programas de produção; 

♦ Analisar a necessidade de investimentos em infra estrutura, equipamentos e pessoal para 

assegurar a melhoria continua dos processos e produtos; 

♦ Acompanhar e avaliar os resultados da produção; 

♦ Pesquisar e analisar novas técnicas de produção, bem como a viabilidade de sua 

implementação; 

♦ Promover intercâmbios nacionais e internacionais com entidades afins e órgãos de apoio à 

atividade científica e tecnológica; 

♦ Propiciar as condições para a produção e controle da qualidade de produtos biológicos 

para uso profilático ou curativo e substâncias para fins de diagnóstico, em medicina 

humana e veterinária, por meio de processos tecnológicos desenvolvidos no Tecpar ou 

absorvidos de outras entidades; 

♦ Aprovar os planos de ação das unidades vinculadas; 

♦ Monitorar as atividades relacionadas com a produção, controle dos biológicos e garantia da 

qualidade dos produtos atendendo às necessidades dos Ministérios e dos parceiros; 

♦ Conduzir os negócios, ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar. 

♦ Executar outras atividades delegadas pelo Diretor Presidente. 

 

3.8.1 Atribuições da Qualidade da Produção  

 

♦ Assegurar que os laboratórios de produção e controle da qualidade cumpram as diretrizes 

estabelecidas nas normas regulatórias nacionais e internacionais em todas as operações de 

fabricação e controle de biológicos; 

♦ Assegurar que os ensaios de controle da qualidade dos materiais, embalagens, matérias-

primas e produtos terminados sejam executados, aprovados e tenham sua qualidade 

julgada satisfatória; 

♦ Assegurar a qualidade dos biológicos fabricados pelo TECPAR; 

♦ Avaliar os registros de lote de produção e controle dos lotes fabricados, e quando 

aprovados liberar para os laboratórios oficiais de controle de qualidade ou para os clientes; 

♦ Assegurar a retirada imediata e efetiva, do mercado, dos produtos que apresentem desvios 

de qualidade ou estejam sob suspeita, de acordo com a legislação sanitária específica 

vigente; 

♦ Consolidar os planos de ação das unidades vinculadas e acompanhar a execução dos 

mesmos; 

♦ Assegurar o cumprimento de todas as atribuições atribuídas ao Laboratório de Controle da 

Qualidade e da Garantia da Qualidade; 

♦ Aprovar a criação de novos laboratórios, desenhos e fluxo de trabalho, bem como a seleção 

e aquisição de novos equipamentos; 

♦ Conduzir as ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar. 

 

3.8.1.1  Atribuições do Laboratório de Controle da Qualidade 

 

♦ Garantir que os ensaios sejam executados e que os materiais de embalagem, matérias-

primas, insumos, produtos intermediários e produtos acabados não sejam aprovados até 

que sua qualidade tenha sido julgada satisfatória; 
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♦ Participar e estar envolvido em todas as decisões que possam estar relacionadas à 

qualidade dos produtos fabricados pelo Tecpar; 

♦ Elaborar, atualizar e revisar as especificações e métodos analíticos para matérias-primas, 

produtos intermediários e acabados, insumos, controles em processo e materiais de 

embalagem; procedimentos de amostragem; procedimentos para monitoramento 

ambiental das áreas produtivas e para avaliar, manter e armazenar os padrões de 

referência; 

♦ Realizar coleta de amostras de matérias-primas, insumos e material de embalagem; de 

água, vapor e ar comprimido e dos produtos intermediários e acabados das unidades 

industriais, inclusive para as atividades de validação; 

♦ Aprovar ou reprovar matérias- primas, insumos, materiais de embalagem, produtos 

intermediários e acabados e participar da investigação das reclamações e devoluções dos 

produtos acabados; 

♦ Enviar os registros de análise de cada lote de produto intermediário e acabado, das 

unidades industriais, para a Qualidade da Produção avaliar e emitir o Certificado de 

Liberação; 

♦ Executar as análises do estudo de estabilidade dos produtos intermediários e acabados 

para definir o prazo de validade; 

♦ Assegurar a correta identificação dos reagentes, materiais, instrumentos e equipamentos 

do laboratório; 

♦ Assegurar a realização das validações necessárias e a calibração dos equipamentos do 

laboratório; 

♦ Investigar os resultados fora de especificação, de acordo com os procedimentos 

documentados; 

♦ Assegurar que sejam realizados todos os ensaios necessários – físico-químico, 

microbiológico, biológico e imunobiológico; 

♦ Garantir a manutenção das instalações e equipamentos do laboratório; 

♦ Assegurar que sejam realizados treinamentos iniciais e contínuos do pessoal da área de 

Controle da Qualidade, de acordo com as necessidades identificadas; 

♦ Executar o monitoramento ambiental nas áreas críticas de produção, com amostragem de 

superfície e de sedimentação do ar; 

♦ Realizar e monitorar a execução de ensaios para liberação de produtos pelos controles 

oficiais e acompanhar as análises realizadas em laboratórios externos; 

♦ Conduzir as ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar. 

 

3.8.1.2  Atribuições da Garantia da Qualidade 

  

♦ Implementar e manter as Boas Práticas de Fabricação em todas as unidades industriais e de 

controle da qualidade de biológicos produzidos pelo Tecpar; 

♦ Assegurar e supervisionar as atividades de produção e de controle da qualidade de 

biológicos produzidos pelo Tecpar; 

♦ Assegurar a execução do programa anual de auto inspeção proposto para as unidades de 

produção e de controle da qualidade de biológicos; 

♦ Assegurar o tratamento das não conformidades e verificar a implementação e a eficácia 

das ações corretivas para as não conformidades detectadas; 

♦ Assegurar a conformidade aos regulamentos de Boas Práticas de Fabricação emitidos pelas 

agências reguladoras nas unidades industriais e de controle da qualidade de biológicos; 
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♦ Coordenar a emissão, aprovação, distribuição, controle e arquivamento da documentação 

da Garantia da Qualidade relacionada aos procedimentos de Boas Práticas de Fabricação 

nas unidades de produção e de controle da qualidade de biológicos; 

♦ Coordenar o processo de desenvolvimento e avaliação dos colaboradores, no âmbito de 

sua área, com base na política de pessoal do Tecpar; 

♦ Subsidiar a unidade hierárquica superior, para facilitar as tomadas de decisão, com 

informações gerenciais que dizem respeito às áreas de atividades da Garantia da 

Qualidade; 

♦ Assegurar que os processos de validação de áreas, de métodos e de equipamentos sejam 

realizados e mantidos de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação; 

♦ Acompanhar as validações/qualificações terceirizadas das áreas de produção e de controle 

da qualidade de biológicos; 

♦ Realizar a qualificação de fornecedores de matérias-primas/insumos/materiais de 

embalagem para as áreas de produção e de controle da qualidade de biológicos; 

♦ Promover treinamentos para colaboradores para aplicação dos Procedimentos de Boas 

Práticas de Fabricação; 

♦ Avaliar os registros de lote de produção e enviá-los para a Qualidade da Produção emitir o 

Certificado de Liberação; 

♦ Capacitar e qualificar colaboradores para entrada em áreas limpas; 

♦ Elaborar e aprovar o plano mestre de validação e garantir sua implementação; 

♦ Conduzir as ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar. 

 

3.8.2 Atribuições do Centro de Produção de Biológicos 

 

♦ Assegurar que os laboratórios de produção cumpram os requisitos em todas as operações 

envolvidas na fabricação de biológicos, seguindo as normas regulatórias nacionais e 

internacionais, bem como os procedimentos do Tecpar; 

♦ Assegurar as atualizações de novas metodologias juntamente com a Qualidade da 

Produção; 

♦ Elaborar o cronograma de produção para atendimento às necessidades dos órgãos 

governamentais e aos procedimentos do Tecpar, e assegurar o atendimento aos prazos 

estabelecidos; 

♦ Consolidar os planos de ação elaborados pelas unidades subordinadas e acompanhar a 

execução dos mesmos; 

♦ Avaliar e totalizar as previsões anuais de receitas, despesas e investimentos apresentadas 

pelas unidades subordinadas e encaminhá-las ao Diretor de Biotecnologia Industrial; 

♦ Elaborar o registro de lote de produção dos produtos fabricados; 

♦ Avaliar os indicadores de desempenho das unidades vinculadas ao Centro de Produção de 

Biológicos; 

♦ Conduzir os negócios, ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar. 

 

3.8.3 Atribuições da Engenharia Bioindustrial  

 

♦ Elaborar planos de ação e submetê-los a aprovação da autoridade imediatamente superior; 
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♦ Assegurar que os laboratórios cumpram os requisitos referentes ao uso de equipamentos 

em todas as operações envolvidas na fabricação de biológicos, seguindo as normas 

regulatórias nacionais e internacionais, bem como os procedimentos do Tecpar; 

♦ Elaborar os planos de manutenção e qualificação de áreas, equipamentos, utilidades para 

atendimento das necessidades dos laboratórios de produção de biológicos; 

♦ Elaborar o levantamento de necessidade de peças de reposição, lubrificantes acessórios, 

para atendimento das necessidades dos laboratórios de produção de biológicos; 

♦ Estabelecer especificações e elaborar o requerimento do usuário (URS) de equipamentos e 

material permanente das áreas de produção e controle bem como protocolos de 

qualificação: de projeto, instalação e operação dos equipamentos; 

♦ Executar as qualificações de projeto, instalação e operação dos equipamentos; 

♦ Executar, em parceria com a Garantia da Qualidade a validação dos processos de produção; 

♦ Avaliar os fluxos dos processos e equipamentos buscando a otimização do nível de 

produção dos produtos a serem lançados industrialmente em conjunto com a equipe de 

desenvolvimento de processo; 

♦ Analisar propostas de edificações e de modificações em edifícios e instalação nas áreas de 

produção e emitir parecer sobre a viabilidade técnica; 

♦ Implementar um sistema gerencial de planejamento, programação e controle de 

manutenção; 

♦ Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, instalações e edificações 

das áreas da Diretoria de Biotecnologia Industrial; 

♦ Orientar e elaborar com as unidades da Diretoria de Biotecnologia Industrial os 

anteprojetos de novas instalações e equipamentos; 

♦ Fornecer as orientações necessárias para os processos licitatórios de aquisição de 

equipamentos, bem como na aquisição de material e contratação de serviços de terceiros 

para as áreas da Diretoria de Biotecnologia Industrial; 

♦ Colaborar com o Setor de Meio Ambiente no projeto de saneamento básico e tratamento 

de efluentes das áreas da Diretoria de Biotecnologia Industrial; 

♦ Conduzir ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar; 

♦ Elaborar os cadastros dos edifícios da produção e controle, bem como proceder sua 

atualizações, complementares e ratificações necessárias. 

 

3.9 Atribuições das unidades de negócio vinculadas a Diretoria de Desenvolvimento 
Tecnológico 

 

♦ Elaborar e gerenciar os planos de negócio que compõem o planejamento estratégico do 

Tecpar; 

♦ Monitorar, controlar e avaliar os projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e de 

inovação; 

♦ Executar a gestão dos recursos financeiros, de pessoal e materiais destinados a sua área de 

atuação; 

♦ Implementar e monitorar o Sistema de Gestão Integrado em sua área de atuação de 

acordo com a normas e regulamentos técnicos aplicáveis; 

♦ Coordenar a emissão, aprovação, distribuição e arquivamento da documentação do 

Sistema de Gestão Integrado pertinente à sua área de atuação; 
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♦ Coordenar o processo de desenvolvimento e avaliação de pessoal, no âmbito de sua área, 

em conformidade com a Política de Pessoal do Tecpar; 

♦ Conduzir os negócios ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar; 

♦ Identificar novos clientes, projetos e programas com potencial interesse para o mercado; 

♦ Subsidiar a Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico com informações gerenciais de 

qualquer natureza, necessárias à sua tomada de decisão; 

♦ Incentivar a acreditação de ensaios ou calibrações levando em consideração as demandas 

de mercado; 

♦ Incentivar a participação dos laboratórios em programas de comparação interlaboratorial 

ou de ensaios de proficiência e outras atividades que contribuam para a garantia da 

qualidade de resultados de ensaio e calibração.  

 

3.10 Atribuições das divisões vinculadas a Diretoria de Administração e Finanças 

 

♦ Elaborar e gerenciar os planos de ação que compõem o planejamento estratégico do 

Tecpar; 

♦ Executar as políticas relacionadas à gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de 

materiais e serviços, gestão contábil e gestão de infra estrutura; 

♦ Gerenciar as atividades administrativas e financeiras, garantindo o apoio operacional 

necessárias às demais áreas do Tecpar; 

♦ Gerenciar a execução e o cumprimento de contratos e convênios firmados pelo Tecpar 

relacionados à sua área de atuação; 

♦ Executar as ações necessárias para a manutenção e melhoria da infra estrutura e serviços 

administrativos necessários às operações do Tecpar; 

♦ Elaborar orçamentos anuais de custeio e investimento; 

♦ Coordenar e monitorar os planos de ação das unidades vinculadas; 

♦ Coordenar as atividades de administração de pessoal, capacitação e desenvolvimento de 

pessoal, saúde e segurança do trabalho; 

♦ Subsidiar o Diretor Administrativo Financeiro e demais áreas do Tecpar com informações 

gerenciais de sua área de competência, necessárias à sua tomada de decisão; 

♦ Conduzir ações, compromissos e demais relações de acordo com os princípios 

estabelecidos no Código de Conduta do Tecpar. 

 

4.0 Provimento de Cargos 

 

4.1 Assessores e gerentes executivos 

 

♦ Denominação atribuída aos responsáveis pelas unidades organizacionais relacionadas nos 

itens 2.2, 2.3 e 2.4 deste Regimento Interno; 

♦ Seus ocupantes são indicados pelo diretor de área e nomeados pelo Diretor Presidente por 

meio de deliberação; 
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