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EXTERNO
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I. Regras de Utilização
1. O cadastro dos processos autuados externamente à UFABC será realizado
exclusivamente pela Divisão de Arquivo e Protocolo, devendo a unidade receptora destes
documentos encaminhá-los para seu devido registro.
2. Os processos externos registrados serão disponibilizados para a retirada na sala da
Divisão de Arquivo e Protocolo.
a) Não será realizada a entrega dos processos autuados e registrados pela DAEP no
campus Santo André. O serviço de malote será utilizado eventualmente para
entregas apenas no campus São Bernardo.
b) Os processos retirados na DAEP deverão ser recebidos através do sistema pelo
seu solicitante, assim que o mesmo chegar em sua estação de trabalho.

II. Cadastrar Processo Externo (exclusivo DAEP)
1. A partir do “Módulo de Protocolo”, clique na aba “Processos” e depois em “Cadastrar
Processo”.

2. Caso o processo possua NUP no formato “00000.000000/0000-00” marque a opção
“Sim” e digite o número no campo “Número Original do Processo”.
3. Caso o processo possua outro tipo de numeração, marque a opção “Não” e digite o
número no campo “Número Original do Processo”.
4. No campo “Órgão de Origem” selecione o órgão de procedência do processo.
a) É possível digitar as iniciais do órgão e selecioná-lo na lista;
b) É possível selecionar o órgão através do ícone
correspondente;

, clicando no ícone

da entrada

c) Caso o órgão não esteja cadastrado, clique no ícone
e insira o nome, estado e
esfera administrativa. Clique em “Cadastrar” e selecione-o através do ícone .

5. No campo “Data de Autuação Original” insira a data de autuação do processo.
6. No campo “Tipo do Processo”, informe o assunto padrão para classificar o processo.

7. No campo “Assunto Detalhado”, informe o resumo do assunto descrito no processo.
8. Clique em “Continuar”.
a) Caso o NUP informado seja incorreto, o sistema acusará a seguinte mensagem de
erro:

b) Insira o número “99” nos dígitos verificadores do NUP no campo “Número
Original do Processo” e informe no campo “Observação” a mensagem “Erro de
numeração”.

9. No campo “Tipo do Documento” selecione o documento “SAP”.
10. Selecione a opção “Anexar Documento Digital”.
11. No campo “Data do Documento” insira a data do documento que solicita a autuação
do processo.
12. Insira o número “1” no campo “Número de Folhas”.
13. Clique em “Inserir Documento”.
14. Caso o processo contenha mais de um volume será necessário cadastrá-los. Caso
contrário pule para o passo de número 15 (quinze).

a) No campo “Tipo do Documento” selecione o documento “Volume”.
b) Insira no campo “Observação” a mensagem “Volume” seguida do número do
volume correspondente.
c) Selecione a opção “Anexar Documento Digital”.
d) No campo “Data do Documento” insira a data que consta no Termo de Abertura
de Volume correspondente.
e) Insira o número “1” no campo “Número de Folhas”.
f) Clique em “Inserir Documento”.
15. Confira a relação de documentos cadastrados através da janela “Documentos
Inseridos” e clique em “Continuar”.

a) É possível remover um documento cadastrado erroneamente clicando no ícone
16. Selecione a opção “outros” para a inserção do interessado do processo e digite apenas
o nome do órgão de procedência do processo.

17. Clique em “Inserir” e depois em “Continuar”.
a) É possível remover um interessado selecionado incorretamente através do ícone
.
18. Entre com o nome ou selecione a unidade de destino através da árvore hierárquica no
campo “Unidade de Destino” e clique em “Continuar”.

19. Clique em “Confirmar”.

Obs.: Os campos que não foram citados no passo-a-passo deverão ser ignorados.

