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SIPAC/ PROTOCOLO
Manual de Utilização - Consultas
ACESSO AO PORTAL UFGNet
Acesse o Portal UFGNet pelo endereço: ufgnet.ufg.br, faça a autenticação com o Login Único e
Senha:

Clique no menu Administrativo e escolha a opção Gestão Administrativa – SIPAC:
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Para acessar o módulo Protocolo, siga o seguinte caminho:

1) Clicar na opção Módulos:

2) Escolher o módulo Protocolo:

3) As operações referentes ao módulo Protocolo estão divididas no menu abaixo. Selecione a opção
desejada:
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CONSULTAS
DESPACHOS PENDENTES DE AUTENTICAÇÃO
Esta funcionalidade permite que o usuário realize uma consulta por despachos de processos
cadastrados no sistema que estejam pendentes de autenticação, permitindo o gerenciamento dos despachos
pendentes.
Para iniciar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Protocolo → Consultas/Relatórios →
Consultas → Despachos Pendentes de Autenticação.

O sistema exibirá a lista de Despachos Pendentes de Autenticação em Processos:
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PROCESSO DETALHADO
Esta funcionalidade possibilita que o usuário visualize de forma detalhada as informações de um
processo previamente cadastrado no sistema da Instituição.
Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Protocolo → Consultas/Relatórios →
Consultas → Processos → Processo Detalhado.

A tela abaixo será apresentada:
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Para realizar a busca por documentos, informe um ou mais dos seguintes dados.





























Número do Processo;
Código de Barras do processo;
Origem do Processo: escolher entre origem Interna ou Externa;
Número Original de cadastro do processo;
Ano do processo;
Assunto Detalhado do processo;
Natureza do Processo: Poderá optar por OSTENSIVO ou RESTRIÇÃO DE ACESSO;
Justificativa: As opções são: Direitos Autorais e Informação Pessoal;
Unidade Origem e Órgão de Origem: Em ambos, digite as três primeiras letras, o sistema
apresentará uma lista com os resultados correspondentes;
Período de Autuação: Corresponde ao período em que o processo foi autuado;
Período de Cadastro: Diz respeito ao período em que ocorreu o cadastro do processo;
Situação: Neste item, selecione, dentre as opções apresentadas no sistema, a situação do
processo na Instituição;
Localização Física: a ser lançada para os processos;
Observação: Corresponde à observações sobre o documento, se houver;
Instituidor a Pensão: nome do servidor que instituiu a pensão;
Interessado no processo: Digitando as três primeiras letras, o sistema apresentará uma lista
com os possíveis resultados ;
Tipo do Interessado: entre um Servidor, Aluno, Credor, Unidade, Órgão Externo ou Outros;
Nome do Interessado no processo;
Movimentação: escolha entre Todas as movimentações ou apenas as Última Movimentação,
optando por esta última, será exibido o campo Recebido pelo Destino, na qual poderá
selecionar Sim ou Não;
Unidade Origem e Unidade de Destino do processo. Para isso, informe os três primeiros
dígitos e o sistema apresentará os resultados correspondentes para a seleção;
Órgão de Destino: órgão para qual será encaminhado o processo;
Responsável: o usuário responsável pela movimentação;
Tramitado entre: período de tramitação do processo;
Número do Documento anexado ao processo;
Ano do Documento anexado ao processo;
Tipo do documento dentre as opções disponibilizadas pelo sistema;
Observação sobre o documento, se houver;
Formato de Impressão: Assinale este campo para visualizar a pesquisa no formato de
impressão;

Nos campos que exigem preenchimento de dadas, é possível digitar as datas desejadas ou
selecioná-las no calendário exibido ao clicar no ícone .
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PROCESSOS POR DOCUMENTO
Essa operação tem como finalidade a consulta de processos, a partir de documentos referentes ao
interessado.
Para acessar esta funcionalidade, acesse o SIPAC → Módulos
Consultas/Relatórios → Consultas → Processos → Processos por Documento.

→

Protocolo

→

A seguinte tela será exibida:

Para buscar por documento, utilize um ou mais dos seguintes critérios de busca:






Número do documento do processo;
Ano do documento do processo;
Unidade de Origem: é possível informar a unidade de origem a partir do seu código
numérico, descrição ou selecioná-la a parti da lista presente na página;
Tipo do Documento dentre as opções ofertadas pelo sistema;
Observações do Documento: as observações presentes no documento do processo.

Para prosseguir com a operação, clique em Buscar. A lista com os Processos Encontrados será
prontamente atualizada.
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Para verificar o Dados Gerais do Processo, clique no ícone
processo.

ou no link correspondente ao
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PROCESSOS POR INTERESSADO
Essa operação tem como finalidade consultar processos referentes aos interessados.
Para acessar essa funcionalidade, entre no SIPAC → Módulos
Consultas/Relatórios → Consultas → Processos → Processos por Interessado.

→

Protocolo

→

A seguinte tela será exibida:

Para busca por processo, utilize um ou mais dos seguintes critérios de busca:




Código Identificador;
Nome do interessado;
Tipo do Processo dentre as opções apresentadas pelo sistema.

Para prosseguir com a operação, clique em Buscar para que o sistema localize os Processos
Encontrados.

Para verificar o Processo Detalhado, clique no ícone

ou no link correspondente ao processo.
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