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Perfis envolvidos

Os perfis disponíveis no sistema para as operações do Sistema de Protocolos são: 

 Administrar o Sistema de Protocolos: Permite ao usuário realizar operações
administrativas no Sistema de Protocolos, incluindo realizar cadastro de tipos de
documentos e tipos de processos, unidades para tramitação externa, cadastro de
órgãos externos, além de operações mais restritas como reimpressão de etiquetas
protocoladoras, cancelamento de juntadas e alteração de número de registro de
processos externos.

 Cadastrar  Protocolo:  Permite  ao  usuário  realizar  operações  de  cadastro  de
Processos e Documentos. O usuário consegue registrar ocorrências e despachos
em documentos e processos, registrar juntadas e diligências de processos.

 Enviar Protocolo: Permite ao usuário realizar operações de envio de Processos
e Documentos. O usuário consegue tramitar Processos e Documentos que estão
em sua unidade.

 Gestor de Documentos: Permite ao usuário realizar o cadastro de memorando
circular  destinado  a  todos  os  grupos  de  destinatários.  Demais  usuários  só
conseguem  cadastrar  memorando  circular  para  grupos  de  destinatários  com
permissões explícitas.

 Gestor de Fluxo de Processo: Permite ao usuário realizar o cadastro de fluxos
que  serão  seguidos  por  determinados  tipos  de  processos.  Processos  de
determinados tipos possuem um caminho comum de tramitação entre unidades,
este caminho é denominado fluxo de processo ou workflow.

 Procuradoria Jurídica: Permite ao usuário realizar o cadastro de informações
em processos jurídicos. Estas informações são sigilosas em geral.

 Receber Protocolo:  Permite ao usuário realizar operações de recebimento de
Processos e Documentos. O usuário consegue tramitar Processos e Documentos
que foram destinados à sua unidade.

 Cadastrador  Processo  Antigo:  Permite  ao  usuário  realizar  o  cadastro  de
processos protocolados antigos.

Os  usuários  comuns  irão  ter  os  perfis: Cadastrar  Protocolo,  Enviar  Protocolo,
Receber Protocolo

Gestor do Sistema: Administrar o Sistema de Protocolos

Relacionamento com outros módulos

O  Sistema  de  Protocolos  integra-se  com  alguns  módulos  do  SIPAC.  É  o  caso  do
Módulo de Requisições, que gera processos ou documentos no momento do cadastro
de determinadas requisições. Ao negar uma requisição o processo pode ser desativado.
Quando o usuário não realiza o recebimento de processos em um determinado prazo o
registro de requisições é bloqueado. 
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No  Módulo de Compras os Processos de Licitação estão associados a processos de
protocolo. Operações com o processo de licitação influenciam no processo de protocolo:
Abertura, Cancelamento e Retorno. 

No Módulo Orçamentário as operações com empenhos geram processos de protocolo:
Registro, reforço, anulação, registros de liquidação e pagamento de empenhos. 

No Módulo Liquidação de Despesas as operações com nota fiscal geram processos de
protocolo: Estorno de nota fiscal (usado também em Almoxarifado e Contratos).  Os
processos de pagamento estão associados a processos de protocolo (usado também em
Almoxarifado e Contratos). O cadastro de Processos de penalidade gera processo de
protocolo. As Notificações de fornecedor estão associadas a um processo de penalidade.
As Ocorrências opcionalmente estão associadas a um processo de protocolo. 

No  Módulo  de  Patrimônio  e  Almoxarifado,  permite  que  a  nota  fiscal  cadastrada
nesses módulos seja protocolada e tramitada para outra unidade. Ainda no módulo de
almoxarifado, permite também protocolar as requisições recebidas e enviadas. 
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Módulo de Protocolo 

é parte do Sistema Integrado de Patrimônio,  Administração e Contratos (SIPAC) da
UFC. O objetivo é auxiliar a gestão documental na instituição, abrangendo o controle de
Processos,  Documentos  e  Memorandos  Eletrônicos  com  informações  de  registro,
conteúdo, tramitações e despachos. 

Fluxo Processo SIPAC  (Fluxo básico)

1-Cadastrar Processo  
2-Registrar Recebimento 
3-Juntada de Processo (Juntada por Apensação)
4-Registrar Envio(Saída) 
5-Registrar Recebimento 
6-Registrar Envio(Saída) 
7-Registrar Recebimento 
8-Desapensação de Processo
9-Cadastrar Despacho
10-Registrar Envio (Saída)   
11-Registrar Recebimento 
12-Arquivar Processo
13-Desarquiva Processo
14-Registrar Envio(Saída)  
15-Registrar Recebimento 
16-Registrar Envio(Saída)  
17-Registrar Recebimento 
18-Arquivar Processo
19-Alterar Encaminhamento
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Aba Processos

1-Cadastrar Processo:     Esta funcionalidade permite que o usuário realize o cadastro
de processos no sistema da Instituição. 
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Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada
pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.
Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida
sempre que a função estiver disponível. 

Na tela acima, é necessário informar os seguintes dados: 

 Origem do Processo:  Selecione  a  procedência  do  processo  dentre  as  opções
Processo  Interno e  Processo  Externo.  Caso  a  opção  Processo  Externo seja
selecionada, será necessário informar se deseja visualizar o Número do processo
no  formato  00000.000000/0000-00  (radical.numero/ano-dv) e  informar  o
Número Original do Processo;

 Tipo do Processo (Classificação do Assunto):  Selecione o tipo do processo a
partir das opções disponibilizadas; 

 Assunto Detalhado: Informe o assunto detalhado do processo;
 Natureza  do  Processo:  Escolha  dentre  as  opções  Ostensivo,  Urgente,

Reservado,Secreto e  Sigiloso.  Optando  por  selecionar  a  opção  Sigiloso,  o
sistema automaticamente exibirá um novo campo solicitando o  Grau de Sigilo
do processo;

 Observação: Se desejar, insira observações quanto ao processo a ser cadastrado;

 Unidade Destino: Informe a unidade para onde irá enviar o processo

 Tempo esperado na unidade: Número de dias que espera que o processo passe
na unidade

Exemplificaremos o preenchimento dos campos acima da seguinte maneira: 

 Origem do Processo: Processo Interno;
 Tipo do Processo: Licença Médica;
 Assunto Detalhado: Licença médica pé quebrado;
 Natureza do Processo: OSTENSIVO;
 Observação: teste
 Unidade Destino:Coordenadoria de adm de pessoal

Os campos que estão com * são campos obrigatórios, ou seja, tem que ser preenchidos.

Após informar os dados do processo, clique em Continuar para prosseguir. A seguinte
página será carregada: 

7

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asipac%3Aprotocolo%3Aprocessos%3Acadastro%3Acadastrar_processo&media=suporte:manuais:sipac:protocolo:processos:cadastro:protocolo.png


Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta função será válida sempre que a
opção estiver presente. 

Nesta tela, é necessário informar no mínimo um documento que formalize o processo,
documento este que pode ser memorando, ofício, requerimento, entre outros. Para isso,
selecione a opção Informar Novo Documento para que um novo documento seja criado
no sistema e inserido no processo ou a opção  Consultar Documentos Existentes para
realizar uma consulta de documentos já cadastrados na base de dados do sistema pela
sua unidade e inseri-los ao processo. 

De acordo com a opção selecionada,  a  tela  será carregada de uma forma diferente.
Exemplificaremos as duas opções em tópicos para facilitar a compreensão do usuário. 
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Informar Novo Documento

Caso a opção selecionada tenha sido Informar Novo Documento, a tela carregada será a
exibida  na  figura  anterior.  Selecionando  esta  opção,  será  necessário  informar  os
seguintes dados do documento: 

 Tipo do Documento: Selecione o tipo do documento que será inserido;
 Data do Documento: Informe a data de referência do documento ou selecione a

partir do calendário virtual disponibilizado pelo sistema ao clicar no ícone ;
 Identificador: Insira o número identificador do documento, se desejar;
 Ano: Especifique o ano de emissão do documento a ser inserido;
 Unidade de Origem:  Se desejar informe o código ou selecione a unidade de

origem associada ao documento;
 Observações:  Utilize o espaço em branco fornecido pelo sistema para inserir

observações sobre o documento;
 Anexar Arquivo: Caso deseje anexar determinado arquivo ao documento, clique

em Selecionar Arquivo e busque-o em seu computador.

Exemplificaremos com os dados: 

 Tipo do Documento: Oficio;
 Data do Documento: 18/02/2014;
 Identificador: 
 Ano: 
 Unidade de Origem:

clique em Inserir Documento(s). 
Para visualizar o documento inserido, clique no ícone . Esta ação será válida em todas
as telas em que estiver presente. Uma nova janela será então apresentada com os dados
do documento.

Consultar Documentos Existentes

Caso  selecione  a  opção  Consultar  Documentos  Existentes na  tela  Documentos  do
Processo no início do manual, a tela exibida será a seguinte: 
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O usuário poderá buscar um documento através do preenchimento dos campos: 

 Identificador do Documento: Informe o número identificador do documento;
 Ano do Documento: Insira o ano do documento em questão;
 Tipo: Selecione na lista disponível o tipo de documento desejado;
 Unidade de Origem: Informe a unidade de origem;
 Período do Documento: Insira as datas do período do documento;
 Período do Cadastro: Insira as datas do período de cadastro do documento;
 Todos:  Assinale  este  campo  caso  queira  visualizar  todos  os  documentos

disponíveis;

Ao preencher, clique em Consultar, a tela gerada será semelhante a tela anterior. Clique

no ícone para ver detalhes de um documento.

De volta a tela Documentos do Processo, selecione um ou mais documentos desejados e
clique em Inserir Documento(s). A mensagem de sucesso será exibida e o documento
aparecerá inserido:

Para  prosseguir,  clique  em  Continuar.  O  usuário  visualizará  a  tela  Dados  do
Interessado a Ser Inserido. A partir desta tela, todo o fluxo do manual será o mesmo
independente  se  optou  por  Informar  Novo  Documento ou  Consultar  Documentos
Existentes. 

Para prosseguir com a operação, clique em Continuar. A tela a seguir será exibida: 
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Nesta tela, devem ser informados os interessados neste processo. Os interessados podem
ser das seguintes categorias: 

 Servidor: Servidores da Universidade, onde serão identificados pela matrícula
SIAPE (Sem o dígito verificador);

 Aluno: Alunos que serão identificados pela matricula;
 Credor:  Pessoas  físicas  ou  Jurídicas  que  são  interessados  em  processos  de

compra, pagamento, por exemplo;
 Unidade: Uma unidade da instituição;
 Outros:  Público Externo,  órgãos internacionais  ou qualquer  outro interessado

que não se adéqüe aos citados acima.

Preencha  o  campo  Categoria fazendo  a  seleção  de  uma  das  opções  disponíveis:
Servidor, Aluno, Credor, Unidade ou Outros. O segundo campo será disponibilizado de
acordo  com  a  escolha  feita  no  campo  Categoria.  Busque  pelo  nome  da  pessoa
interessada e em seguida, clique em Inserir. 

Exemplificamos com:

 Categoria: Servidor;
 Servidor: Claudia Maria Castelo (1166688);

Caso queira excluir o interessado inserido. O sistema apresentará a seguinte janela: 

Clique em OK, para confirmar. A mensagem de sucesso será exibida: 
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O usuário ainda poderá selecionar o campo Enviar e-mail para os interessados a cada
movimentação do processo para que o interessado seja avisado de toda a movimentação
do processo. 

Após  inserir  todos  os  interessados  desejados,  prossiga  o  cadastro  do  processo
selecionando a opção Continuar. A página a seguir será exibida: 

Aqui poderão ser anexados arquivos ao processo que está sendo cadastrado. Na parte de
baixo  da  página  serão  mostrados  os  arquivos  incluídos  durante  sua  sessão  de
cadastramento do processo. 

Preencha  o  campo  Nome com  o  título  do  arquivo  que  será  anexado,  no  campo
Descrição discorra sobre o documento em questão e em Arquivo, clique em Selecionar
Arquivo para  buscar  pelo  documento.  Ao  final,  clique  em  Anexar,  a  tela  será
recarregada da seguinte maneira: 
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Para dar continuidade, clique em Continuar. Veja a página a seguir:

Para dar continuidade, clique em Continuar. Veja a página a seguir:

Nesta  tela,  o  usuário  visualizará  os  dados  gerais  do  processo  e  deverá  fazer  a
conferência deles antes de confirmar o cadastro. 

Para prosseguir, clique em Confirmar. A tela a seguir será visualizada: 
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Caso queira visualizar um documento anexado ou toda a movimentação do processo,

clique no ícone . A tela exibida será semelhante a tela Documento. 

Para  cadastrar  um  novo  processo,  clique  em   e  repita  a

operação.  Clique  em  para  imprimir  a  capa  do
processo recém-cadastrado, que será exibida no seguinte formato

Clique em Voltar para retornar a página anterior. Para imprimir a capa, clique no ícone
. 
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Se desejar retornar à página inicial do Módulo Protocolo, clique em , no topo
da página. 

De  volta  à  página  Dados  Gerais  do  Processo,  clique  em

para  imprimir  a  guia  de  movimentação  do
processo. A guia será exibida conforme figura abaixo: 

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar. Se desejar imprimir a guia, clique em

15

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asipac%3Aprotocolo%3Aprocessos%3Acadastro%3Acadastrar_processo&media=suporte:manuais:sipac:protocolo:processos:cadastro:screenshot011.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asipac%3Aprotocolo%3Aprocessos%3Acadastro%3Acadastrar_processo&media=suporte:manuais:sipac:protocolo:processo:processos:cadastro:screenshot022a.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asipac%3Aprotocolo%3Aprocessos%3Acadastro%3Acadastrar_processo&media=suporte:manuais:sipac:protocolo:processo:processos:cadastro:screenshot024a.png


2-Registrar Recebimento   : Esta funcionalidade permite registrar o recebimento, por
sua unidade, de processos cadastrados e tem a finalidade de realizar o registro eletrônico
do recebimento dos processos entre as unidades. 

O sistema exibirá uma janela contendo o campo de Consulta de Processos e a lista de
Processos Pendentes de Recebimento.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada
pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função. 
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Na  tela  acima,  para  buscar  por  um  processo  específico,  informe  um  ou  mais  dos
seguintes dados: 

 Unidade: Selecione a unidade que deverá receber o processo;
 Número  do  Processo:  Informe  os  números  do  processo  pendente  de

recebimento;
 Código de Barras: Forneça o código de barras referente ao processo desejado;
 Número Original do Processo: Forneça os números originais do processo que

deseja localizar;
 Assunto Detalhado: Descreva o assunto detalhado do processo;
 Interessado: Informe o nome do interessado do processo;
 Apenas processos que estão bloqueando a unidade: Selecione esta opção para

listar apenas os processos bloqueantes da unidade.

Após informar um ou mais critérios de busca desejados, clique em Buscar. A lista de
Processos  Pendentes  de  Recebimento será  atualizada,  então,  com os  processos  que
atendem aos critérios informados. 

Na  lista  de  Processos  Pendentes  de  Recebimento,  clique  em  ou  no  número  do
processo para visualizar seus detalhes.

De volta  à  tela  lista  de  Processos  Pendentes  de  Recebimento,  caso queira  devolver
processo por não tê-lo recebido fisicamente, clique no ícone 

Para registrar o recebimento, marque √ o processo e clique em Registrar Recebimento.

A seguinte página será gerada:

Se  desejar  remover  o  processo  selecionado  da  lista  de  itens  escolhidos  para
recebimento,  clique  no  ícone  e  confirme  esta  ação  na  seguinte  caixa  de  diálogo
exibida pelo sistema: 
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Para  dar  continuidade  a  operação,  selecione  o  Responsável pelo  recebimento  do
processo e clique em Confirmar Recebimento.

Para arquivar o processo recebido, clique em . 

Para  registrar  a  saída  do  processo  recebido,  clique  em
. 

Para registrar a saída de outro processo, clique em .

Para receber outros processos, clique em .

3-   Juntada de Processo   é a união de dois ou mais processos que tenham relação ou
dependência. A juntada deverá ser efetuada em ordem cronológica de apresentação de
documentos, ou seja, na seqüência em que os documentos, informações e decisões se
apresentarem como relevantes para o Assunto em questão.
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O sistema listará todos os processos encontrados no banco de dados do sistema. Porém,
se desejar realizar uma busca por um determinado processo em específico, o usuário
poderá utilizar os filtros Número do Processo, Código de Barras, Assunto Detalhado e
Todos os Processos da Unidade. Após definir os parâmetros de busca desejados, clique
em  Buscar,  e  serão  exibidos  os  processos  que  atendem  aos  critérios  informados
conforme mostrado na imagem anterior. 

As opções fornecidas a partir da tela acima serão descritas a seguir. 

Processo Detalhado

Para ter acesso ao Processo Detalhado, o usuário poderá clicar no ícone , ou no link 
correspondente ao número do processo, exibido em azul. 

Selecionar Processo Principal

Clique no ícone para Selecionar Processo Principal e iniciar a juntada de processos. 
O sistema exibirá a seguinte tela: 

19

http://info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asipac%3Aprotocolo%3Aprocessos%3Ajuntada%3Ajuntada_de_processos&media=suporte:manuais:sipac:protocolo:processo:processos:juntada:screenshot003.png
http://info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asipac%3Aprotocolo%3Aprocessos%3Ajuntada%3Ajuntada_de_processos&media=suporte:manuais:sipac:protocolo:processo:processos:juntada:selecionar.png


Na tela acima, selecione os processos que serão juntados ao projeto principal que foi 
escolhido, conforme exemplificado na imagem. A lista de processos disponíveis será 
exibida pelo sistema, porém o usuário poderá filtrar os resultados mostrados utilizando 
os critérios de busca descritos anteriormente. 

Após selecionar os processos que serão apensados, clique em Apensar Processos para 
continuar. Os mesmos passarão a ser referenciados na lista de Processos Acessórios 
Apensados, conforme mostra a tela a seguir: 

Na  seção  dos  Dados  Gerais  do  Despacho,  selecione  o  Servidor  Responsável  pelo
Despacho e  defina  a  Forma  do  Despacho entre  as  opções  Informar  Despacho ou
Anexar  Arquivo.  Caso  a  opção  Informar  Despacho tenha  sido  escolhida,  o  sistema
fornecerá um campo em branco, com todas as ferramentas de edição de texto,  onde
poderá ser informado o Despacho. Se a opção Anexar Arquivo for escolhida, deverá ser
fornecido o Arquivo a ser anexado clicando em Selecionar Arquivo.

Para finalizar a juntada de processos e o despacho, clique em Cadastrar. A mensagem
de sucesso da operação será exibida no topo da página.
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Clique no ícone  se desejar efetuar  a impressão do
documento referente ao termo da juntada. O relatório a seguir será apresentado:

Após  a  APENSAÇÃO,  os  processos  ficarão  pendentes  de  autenticação.  O servidor
responsável pela autenticação terá que autenticar para liberar os processos.

21

http://info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asipac%3Aprotocolo%3Aprocessos%3Ajuntada%3Ajuntada_de_processos&media=suporte:manuais:sipac:protocolo:processos:juntada:printt911.png


22



4-Registrar Envio (Saída) Esta funcionalidade permite que o usuário envie processos
localizados na unidade em que ele está lotado e possui a finalidade de realizar o registro
eletrônico do envio dos processos entre as unidades. 

O sistema exibirá a seguinte tela: 

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que
será exibida posteriormente. Para retornar para a página inicial do módulo, clique em

. 

Na tela acima, a lista é gerada contendo todos os processos existentes, mas é possível
preencher os seguintes campos para refinar a busca: 

 Processos  na  Unidade:  Informe os  processos  pendentes  em unidades  de  sua
hierarquia selecionando a unidade desejada no campo; 

 Número  do  Processo:  Realize  uma  busca  por  um  processo  específico
informando o número do processo;

 Código de Barras: Informe o número do código de barras;
 Assunto Detalhado: Informe o assunto do processo; 
 Interessado: Informe o nome do interessado.

Após  informar  os  dados  desejados,  o  usuário  deverá  realizar  a  busca  clicando  em
Consultar.  A lista dos processos será, então,  atualizada e nela passarão a constar os
processos que atendem aos critérios informados. 

Clique  no ícone  ou no link  referente  ao  número do processo para visualizar  os
detalhes  do processo.  De volta  a tela  contendo a  Lista de Processos,  selecione o(s)
processo(s) que deseja enviar clicando na caixa ao lado esquerdo do(s) mesmo(s) ou
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clicando em  para selecionar  todos os processos listados,  em seguida clique em
Continuar. A seguinte tela será gerada. 
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Caso queira retornar à tela anteriormente gerada, clique em Voltar. 

Se desejar cadastrar um despacho eletrônico para o processo que será enviado, clique no

ícone  ,  já  para  visualizar  o  despacho  o  usuário  deverá  clicar  no  ícone  .  Para
remover um determinado processo da lista de processos que será enviado, clique no
ícone . A caixa de diálogo a seguir será fornecida solicitando a confirmação da ação. 

Clique  em  OK para  confirmar  a  exclusão  do  registro.  Optando  por  confirmar,  a
mensagem de sucesso será exibida no topo da página, conforme a imagem a seguir. 
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De volta à página contendo os Processos Selecionados para Envio, informe a Unidade
de Destino, o Tempo de Permanência em dias e as Observações se achar necessário. 

Exemplificamos  com  a  Unidade  de  Destino  DIVISAO  DE  SISTEMAS  DE
INFORMACAO  (11.00.01.33.01)
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Após  informar  os  dados  necessários,  clique  em  Enviar para  prosseguir.  A seguinte
página contendo a mensagem de sucesso do envio e as informações sobre o processo
enviado será carregada: 

Para  registrar  o  envio  de  outro  processo,  clique  no  link  ,  o
sistema direcionará o usuário para a página inicial desta operação. 

5-Registrar Recebimento   -  item já descrito na página 16

6-Desapensação de Processo  Esta funcionalidade realiza a desapensação de processos.
A  seguinte  tela  será  exibida.  Caso  existam  processos  associados  a  unidade,  serão
exibidos nessa página.

O usuário  possui  três  opções  para  realizar  a  busca:  Número  do  Processo,  Assunto
Detalhado ou Todos os Processos da Unidade. Após informar um dos dados anteriores,
clique em Buscar. 

Para visualizar o Processo Detalhado, clique no ícone ou sobre o número do processo
desejado que aparece em azul. A seguinte página será exibida:

27

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asipac%3Aprotocolo%3Aprocessos%3Amovimentacao%3Aregistrar_envio_saida&media=suporte:manuais:sipac:protocolo:processos:movimentacao:screenshot131.png


7-Cadastrar  Despacho Esta  funcionalidade  permite  o  cadastro  e  alteração  de
despachos  eletrônicos  em  processos.  Um  despacho  é  uma  decisão  proferida  pela
autoridade administrativa em caso que lhe é submetido à apreciação. O despacho pode
ser  favorável  ou  desfavorável  à  pretensão  solicitada  pelo  administrador,  de  acesso
público ou não. Esta decisão se refere a um parecer que o usuário apresenta após fazer
sua análise do assunto abordado no processo.
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Para realizar uma busca por um determinado processo, informe um ou mais dos 
seguintes dados: 

 Processos na Unidade: Selecione a unidade onde estão localizados os processos 
cujo despacho deseja cadastrar; ex. Coordenadoria de adm de pessoal

 Número do Processo: Informe o número do processo; ex.23067.021831/2013-79
 Código de Barras: Informe o número correspondente ao código de barras do 

processo;
 Assunto Detalhado: Descreva o assunto detalhado do processo;
 Interessado: Selecione o usuário interessado no processo.

 Vale ressaltar que no campo Interessado, ao digitar as primeiras letras do nome do 
interessado, o sistema apresentará uma lista com as opções disponíveis para escolha.
Clique na opção desejada para selecioná-la. 

Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na 
janela que será exibida posteriormente. Para prosseguir, clique em Consultar. A página 
será atualizada e, na Lista de Processos encontrados, passarão a ser exibidos apenas os 
processos que atendem aos critérios de busca informados. 

A partir da Lista de Processos, é possível visualizar o processo detalhado, cadastrar o 
despacho eletrônico e/ou alterar um despacho previamente cadastrado. Para visualizar 
detalhadamente um determinado processo, clique no ícone ou no número do 
processo. Caso deseje cadastrar um novo despacho para um processo, clique no ícone

. O sistema o direcionará para a seguinte página:

Informe os seguintes dados do despacho: 

 Tipo  do  Despacho:  Selecione  o  tipo  do  despacho  a  ser  cadastrado  entre  as
opções Decisório, Ordinatário, Interlocutório ou Saneador;

 Parecer:  Este  campo  será  visualizado  apenas  para  os  despachos  do  tipo
Decisório, devendo ser selecionada a opção Favorável ou Desfavorável;
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 Servidor Responsável pelo Despacho: Utilize a lista de servidores fornecida para
selecionar aquele responsável pelo despacho;

 Público: Especifique se o despacho é público selecionando entre as opções Sim
ou Não;

 Forma  do  Despacho:  Optando  pela  opção  Informar  Despacho,  o  sistema
disponibilizará um campo onde o texto do despacho poderá ser digitado.  Ao
optar pela opção Anexar Arquivo, o campo Arquivo será exibido e o o arquivo
do  despacho  deverá  selecionar  de  seu  computador,  clicando  em  Selecionar
arquivo.

Exemplificaremos com: 

 Tipo do Despacho: Ordinário;
 Servidor Responsável pelo Despacho: NOME DO SERVIDOR;
 Público: Sim;
 Forma do Despacho: Informar Despacho.

Clique em Cadastrar para confirmar o cadastro do despacho.O sistema exibirá uma 
mensagem de sucesso do cadastro no topo da tela contendo o Resumo do Despacho
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8-Registrar Envio (Saída)    -  item já descrito na página 23

9-Registrar Recebimento -  item já descrito na página 16

10-Arquivar  Processo Esta  funcionalidade  permite  que  o  usuário  realize  o
arquivamento de um processo no sistema, ou seja, que informe que o processo não terá
mais movimentação.O sistema exibirá uma página contendo o campo de  Consulta de
Processos e a Lista de Processos que se encontram na unidade de lotação do servidor: 

Para realizar uma busca por um processo específico, informe um ou mais dos seguintes
dados:

 Processos na Unidade:  unidade onde o(s) processo(s) que deseja arquivar  se
encontra(m);

 Número do Processo que deseja arquivar;

 Número do Código de Barras do processo;

 Assunto Detalhado do processo;

 Nome do Interessado no processo.

Caso desista de realizar a busca, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela
que será exibida posteriormente. Para prosseguir, clique em Consultar após inserir os
dados necessários. A página será atualizada e, na  Lista de Processos,  passarão a ser
exibidos apenas os processos que atendem aos critérios de busca informados.

Na  Lista  de  Processos,  clique  no  número  do  processo  desejado  ou  no  ícone  para
visualizar  seus  detalhes.Exemplificaremos  com  o  processo  de  número
23067.021831/2013-79
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selecione o processo que deseja arquivar clicando na caixa de seleção ao lado de seu
número. Caso deseje selecionar todos os processos listados, clique em Todos.

Na  página  que  contém  a  lista  de  Processos  Selecionados  para  Arquivamento,  é
necessário informar a  Localização Física do processo que será arquivado. O próprio
sistema  sugere  que  a  localização  física  seja  indicada  no  seguinte  formato:  Prédio  |
Andar | Sala | Corredor | Estante | Prateleira | Caixa.

Exemplificaremos  com  a  Localização  Física:  CAP |  01  |  gab3,  que  indica  que  o
processo está no prédio da CAP, no primeiro andar, na gabinete de número 3.Se desejar
confirmar o arquivamento e concluir a operação, clique em Confirmar. A seguinte tela
será disponibilizada:

Após selecionar os processos desejados, clique em  Arquivar para prosseguir com a
operação. O sistema o direcionará para a seguinte página:
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11-Desarquiva  Processo Esta  funcionalidade  permite  que  o  usuário  realize  o
desarquivamento de um processo que tenha sido previamente arquivado no sistema da
Instituição pela unidade do usuário logado, ou seja, que permita que o processo seja
novamente movimentado.
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12-Registrar Envio(Saída)  - -  item já descrito na página 23

13-Registrar Recebimento  -  item já descrito na página 16

14-Registrar Envio(Saída)  -  item já descrito na página 23

15-Registrar Recebimento  -  item já descrito na página 16

16-Arquivar Processo      --  item já descrito na página 31
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17-Alterar Encaminhamento  Esta funcionalidade permite ao usuário fazer a alteração
de um encaminhamento de um processo. Caso queira desistir da operação, clique em
Cancelar. Para retornar ao menu inicial do módulo, clique em . 

Ao  chamar  a  funcionalidade,  o  sistema  automaticamente  exibirá  uma  lista  com os
processos que ainda não foram recebidos pela unidade de destino. O usuário deverá
selecionar se deseja fazer a busca informando o Número do Processo ou o Código de
Barras. Se preferir, selecione a opção para pesquisar Todos os Processos Enviados pela
Unidade.  Exemplificaremos informando o  Número do Processo 27067.004662/1987-
60. Após informar o dado solicitado, clique em Buscar para prosseguir com a operação
e a seguinte tela será exibida: 

Apenas será possível alterar o encaminhamento de processos com última movimentação
de envio pertencente à sua unidade (ou unidades/centros de custo vinculados) e que
ainda não foram recebidos pelo destino. 
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18-Cancelar Encaminhamento de Processos Esta funcionalidade permite que o usuário
cancele o encaminhamento de processos que tenham sido previamente cadastrados no
sistema da Instituição e enviados pela unidade de lotação do usuário. Vale ressaltar que
só é possível o cancelamento do encaminhamento se a unidade de destino ainda não
tiver recebido-o. Esta operação é utilizada pelos gestores de protocolo com a finalidade
de cancelar o encaminhamento de processos já inseridos no sistema.

Se desejar realizar uma busca por um processo específico, informe o Número do 
Processo desejado. Para visualizar todos os processos que foram encaminhados para 
outra unidade mas ainda não foram recebidos, selecione a opção Todos os Processos. 

Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na 
janela que será exibida posteriormente. 

Para realizar a consulta, clique em Buscar. A página será atualizada e, na lista de 
Processos Enviados e Ainda Não Recebidos, serão exibidos apenas os processos que 
atendem aos critérios de busca informados. 

Na lista de Processos Enviados e Ainda Não Recebidos, clique no número de um 
determinado processo para visualizar seus detalhes. Utilizaremos como exemplo o 
processo de número 23067.004662/1987-96. 

clique no ícone ao lado do processo cujo encaminhamento deseja cancelar. 
Exemplificaremos novamente com o processo 23067.004662/1987-96. 

A seguinte tela será disponibilizada pelo sistema: 
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Clique em Cancelar caso desista da operação ou em OK para confirmá-la. Optando por 
confirmar, a seguinte mensagem de sucesso será apresentada pelo sistema: 

 

19-Cancelamento  de  Juntada  Esta  funcionalidade  permite  que  o  usuário  realize  o
cancelamento  de  juntadas  de  processos  que  tenham sido  previamente  realizadas  no
sistema da Instituição. 

O sistema exibirá uma página com o campo de Consulta de Processos e a lista de 
Processos Encontrados: 

Para realizar uma busca por um processo específico, informe um dos seguintes dados: 

 Número do Processo;
 Número do Código de Barras do processo;
 Assunto Detalhado do processo;
 Selecione a opção Todos os Processos na Unidade se desejar visualizar todos os 

processos cadastrados por sua unidade de lotação e que tiveram juntadas 
cadastradas.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que 
será exibida posteriormente. Para prosseguir, clique em Buscar. A página será 
atualizada e, na lista de Processos Encontrados, serão exibidos apenas os processos que 
atendem aos critérios de busca informados. 
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A partir da lista de Processos Encontrados, é possível visualizar os detalhes do 
processo, visualizar as juntadas do processo e/ou cancelar a juntada. Estas ações serão 
explicadas detalhadamente abaixo, neste mesmo manual. 

Para exemplificá-las, utilizaremos o processo de número 23077.027737/2011-42. 

Processo Detalhado

Para visualizar os detalhes de um determinado processo, clique no ícone ou no 
número do processo.  Os Dados Gerais do Processo serão apresentados no seguinte 
formato: 

Clique no número do processo acessório para visualizar seus detalhes e no ícone para 
visualizar os documentos em anexo. Os Dados do Processo serão exibidos em uma tela 
semelhante à tela acima. Esta ação será válida sempre que for apresentada. 

Para fechar esta tela e retornar à página anterior, clique em . 

Visualizar Juntadas

Clique no ícone caso deseje visualizar as juntadas de processo realizadas com um dos
processos listados. O sistema o direcionará para uma página que contém os Dados 
Gerais do Processo Principal: 
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Cancelar Juntadas

Se desejar cancelar a juntada realizada com um dos processos listados, clique no ícone
. A seguinte página será disponibilizada: 

S
elecione  o  processo  cuja  juntada  deseja  cancelar  e  informe  a  Justificativa  do
Cancelamento.  Utilizaremos  como  exemplo  o  processo  acessório  de  número
23077.020036/2011-82 e a Justificativa do Cancelamento: Juntada realizada de forma
equivocada. O processo acessório utilizado está errado. Se desejar retornar à página
anterior, clique em Voltar. Para prosseguir, clique em Confirmar. A seguinte tela será
apresentada: 

Clique em Cancelar caso desista do cancelamento ou em OK para confirmá-lo. Optando
por confirmar, uma mensagem de sucesso da operação será exibida no topo da seguinte 
página: 
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