TRAMITAR PROCESSO

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – SIPAC
Módulo de Protocolo v2.21.4

I. Regras de Utilização
1. A cada tramitação será obrigatória a conferência dos seguintes dados do processo
físico:






Número do Processo (NUP);
Informação de trâmite anotada na capa do processo;
Quantidade de volumes;
Numeração das páginas;
Despacho de encaminhamento.

2. Não haverá restrição quanto à tramitação de processos não cadastrados no sistema,
podendo esta ser realizada normalmente utilizando-se os controles anteriores.
3. O controle da tramitação dos novos processos e antigos que forem cadastrados no
sistema deverá ser realizado exclusivamente através do Modulo de Protocolo do SIPAC.
4. Caso um processo (interno ou externo) necessite ser tramitado para fora da UFABC,
este deverá ser encaminhado à Divisão de Arquivo e Protocolo para que seja efetuado o
registro de sua saída.
a) Caso o processo retorne à UFABC, o mesmo deverá ser encaminhado à Divisão
de Arquivo e Protocolo para que seja registrada a sua tramitação.
5. Regras e recomendações quanto à tramitação de processos:


Recebimento de Processos
o A operação “registrar recebimento” deverá ser realizada somente se o
processo físico estiver em posse do usuário.
o Após confirmar o recebimento no sistema, o usuário passará a ser o
responsável pelo processo.
o No ato do recebimento será obrigatória a anotação da data e da unidade
receptora na capa do processo físico.
o A operação “devolver processo” somente será utilizada mediante a
constatação de alguma irregularidade no processo físico. Não será
permitido utilizar esta operação sem que o processo físico não esteja em
posse do usuário.



Envio de Processos
o O processo físico objeto de tramitação somente deverá ser encaminhado
ao destinatário após o registro do trâmite no sistema.
o O usuário será responsável pelo processo físico que estiver em sua posse
até que o destinatário confirme seu recebimento no sistema.



Alterar Encaminhamento e Cancelar Encaminhamento
o Somente os processos encaminhados que não forem recebidos pela
unidade de destino serão passíveis das operações de alteração ou
cancelamento de encaminhamento.
o A operação “Alterar Encaminhamento” permitirá alterar o
encaminhamento de um processo.

o A operação “Cancelar Encaminhamento” permitirá cancelar o
encaminhamento de um processo enviado, excluindo o registro de trâmite.
o Não será permitido utilizar as operações de alterar ou cancelar
encaminhamento sem que o processo físico, objeto do envio, estiver em
posse do usuário.

II. Registrar Recebimento de Processo
1. A partir do “Módulo de Protocolo”, clique na aba “Processos” e depois em “Registrar
Recebimento” para receber um processo.

2. Confira se as informações do(s) processo(s) estão de acordo com os dados registrados
no sistema. Para conferir um processo clique no ícone
para ter acesso aos “Dados
Gerais do Processo”.

a) Verifique nas informações se o NUP é o mesmo do processo físico;
b) Verifique na aba “Documentos” se a quantidade de volumes cadastrados está de
acordo com o processo físico;
c) Verifique na aba “Movimentações” o(s) despacho(s) registrado(s) na última
movimentação clicando no ícone .

3. Caso identifique alguma irregularidade com o processo, será necessário registrar a
devolução ao remetente.

a) Clique no ícone e informe a ocorrência no campo “Observação”;
b) Clique em “Confirmar” e devolva imediatamente o(s) processo(s) físico ao
remetente.
4. Caso as informações do processo estejam corretas, selecione o(s) processo(s) que
deseja receber e clique e “Continuar”.
5. Para confirmar o recebimento dos processos selecionados clique em “Confirmar
Recebimento”.

a) É possível remover um processo selecionado erroneamente clicando no ícone
6. Anote na capa do processo físico a data do recebimento e a unidade receptora.

;

III. Registrar Envio de Processo
1. A partir do “Módulo de Protocolo”, clique na aba “Processos” e depois em “Registrar
Envio (Saída)” para enviar um processo.

2. Clique em
lista de processos passíveis de envio pela sua unidade;

para acessar a

3. Selecione o(s) processo(s) que deseja tramitar e clique em “Continuar”.

a) Caso necessite verificar as informações do processo clique no ícone
acesso aos “Dados Gerais do Processo”;

para ter

b) É possível remover um processo selecionado erroneamente clicando no ícone ;
c) Caso esteja disponível e deseje visualizar um despacho já registrado, clique no
ícone

.

4. O cadastro do despacho eletrônico através do ícone
é opcional, apesar de ser
recomendado para registrar informações referentes ao trâmite. As instruções de uso do
despacho eletrônico estão disponíveis no manual Cadastrar Despacho.
a) Caso a tramitação tenha por objetivo a abertura de volume subsequente, o
arquivamento ou o cancelamento de processo, será obrigatório o cadastro de
despacho eletrônico informando a operação.
5. Entre com o nome ou selecione a unidade de destino através da árvore hierárquica no
campo “Unidade de Destino” e clique em “Enviar”.
a) O uso dos campos “Tempo de Permanência” e “Observações” são opcionais.
6. Não será necessário imprimir nenhuma das guias de movimentação disponíveis ao
término do envio.
7. Encaminhe o processo físico para a unidade de destino cadastrada.

IV. Alterar Encaminhamento
1. A partir do “Módulo de Protocolo”, clique na aba “Processos” e depois em “Alterar
Encaminhamento” para alterar o destino de um processo.

2. Clique no ícone

do processo que deseje alterar.

3. Entre com o nome ou selecione a nova unidade de destino através da árvore hierárquica
no campo “Unidade de Destino” e clique em “Alterar”.

V. Cancelar Encaminhamento
1. A partir do “Módulo de Protocolo”, clique na aba “Processos” e depois em “Cancelar
Encaminhamento” para cancelar o envio de um processo.

2. Clique no ícone

do processo que deseje cancelar.

3. Clique em OK para confirmar a operação.

