
COMO CADASTRAR UM PROCESSO EXTERNO 
 
Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Protocolo → Processos → Cadastro → Cadastrar Processo. 
 
 
 
 
No campo Origem do Processo, selecione a opção “Processo Externo”. Preencha os demais campos obrigatórios: Número do Processo no 
formato 00000.000000/0000-00, Número Original do Processo, Órgão de Origem, Data de Autuação Original, Tipo do Processo, Assunto 
Detalhado, Suporte e Natureza do Processo. Após preencher estes campos, basta clicar no botão “Continuar” na parte inferior da tela, 
conforme demonstrado na Figura 1. 
 

ATENÇÃO! Essa operação deve ser utilizada para cadastrar os processos que foram autuados e receberam números de protocolo em outros 
órgãos ou instituições e foram encaminhados ao IFRS. 

 



 
Figura 1: Dados Gerais do Processo 

 
Orientações sobre o preenchimento dos campos acima: 
 

 Origem do Processo: Processo Externo. 

 Número do processo no formato 00000.000000/0000-00 (radical.numero/ano-dv): tendo origem externa, é possível que o processo já 
tenha sido protocolado no órgão de origem. Dessa forma, neste campo é possível informar se o documento possui número de protocolo 
de origem: “Sim” ou “Não”. Em caso afirmativo, deve-se informar este número no campo de “Número Original de Processo”. 

 Número Original do Processo: Preencha com o número de protocolo de origem. 

 Órgão de Origem: aqui é preciso definir o órgão do qual o documento se origina. Já estão previamente cadastrados dezenas de órgãos e 
instituições públicas das três esferas administrativas. Caso não encontre o órgão ou instituição desejada, entre em contato com os 
âncoras de protocolo do seu Campus ou da Reitoria para solicitar que seja feita a inserção no sistema. 



 Data de Autuação: Neste campo deve ser inserida a data em que o processo foi autuado na sua origem. 

 Tipo de Processo: apresenta uma lista cadastrada. Caso não encontre o tipo de processo desejado, selecione a opção “não aplicável” e 
entre em contato com os âncoras do módulo em seu respectivo Campus ou Reitoria para solicitar que seja feita a inserção no sistema.  

 Assunto Detalhado: informe mais detalhes do processo para que o mesmo possa ser recuperado mais facilmente quando necessitar. 

 Suporte: nesse campo deve ser informado o suporte do processo que está cadastrando. Nesse caso, deve ser informado que o suporte é 
físico. 

 Natureza do Processo: os documentos e informações públicas só poderão ser classificados como sigilosos pelas autoridades 
competentes, de acordo com o art.27 da Lei de Acesso à Informação. Sugere-se que seja preenchido como regra “OSTENSIVO”. No caso 
de o processo ter documentos com informações pessoais, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, o seu acesso 
deve ser restrito por 100 anos (art. 31, §1°, I da Lei nº 12.527), independente de classificação. Nesse caso, o processo é “OSTENSIVO”, e 
ao informar os dados do documento do processo, selecione a opção “SIGILOSO”, em seguida abrirá o campo Grau de Sigilo, onde deve 
ser selecionada a opção “RESTRITO”. 
 

 DICA: Para buscar por todas as opções de “Tipos de Processo” ou “Tipos de Documento” cadastrados no sistema, basta digitar no campo 
de busca o seguinte: %%%. Ao digitar os três símbolos de porcentagem, o sistema listará automaticamente uma relação dos “Tipos de 
Processo” ou então “Tipos de Documento”, conforme seja o caso, que podem ser cadastrados, como exemplificado na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Dados Gerais do Processo – Listar Tipos de Processo 



 
 
Após o preenchimento desses campos, basta clicar em Continuar na parte inferior da tela para prosseguir com o cadastro. Na tela seguinte 
preencha somente os campos obrigatórios identificados em vermelho, conforme a Figura 2. 
 

 Opções de Documentos: deixe selecionada a opção “Informar Novo Documento”. 

 Tipo de Documento: apresenta uma lista cadastrada. Caso não encontre o tipo de processo desejado, selecione a opção “não aplicável” 
e entre em contato com os âncoras do módulo em seu respectivo Campus ou Reitoria para solicitar que seja feita a inserção no sistema. 

 Natureza do Documento: Seguir as mesmas instruções dadas para preencher os Dados Gerais do Processo na tela anterior. 

 Forma do Documento: Como no momento não trabalharemos com a produção de documentos nato-digitais, deve ser selecionada a 
opção “Anexar Documento Digital”. Essa opção tem a função de colocar alguns dados do documento do processo. 

 

 
Figura 2: Documentos do Processo 

 
 



Ao clicar na opção “Anexar Documento Digital”, conforme observado na Figura 3, outros campos obrigatórios deverão ser preenchidos (Data do 

Documento, Número de Folhas e Tipo de Conferência). Em seguida clique no botão Inserir Documento na parte inferior da tela. 

 

 
Figura 3: Anexar Documento Digital 



Se os dados do documento forem cadastrados, na parte superior da tela aparecerá a seguinte mensagem: “Documento(s) inserido(s) com 
sucesso”. Na parte inferior da tela clique em Continuar. 
 
Na tela seguinte deverão ser indicados os Interessados no processo que está sendo cadastrado. Esses interessados podem pertencer a cinco 
categorias distintas: Servidor, Aluno, Credor, Unidade ou Outros. Selecione a categoria desejada e preencha respectivo campo. Encontrado e 
selecionado o interessado, basta clicar em Inserir. Na parte superior da tela aparecerá uma mensagem de confirmação. Posteriormente, basta 
clicar em Continuar, na parte inferior da tela, conforme exemplificado na Figura 4: 
 

 
Figura 4: Dados do Interessado a ser inserido 



 
Figura 5: Dados da Movimentação do Processo 

 
Por fim, definimos a Movimentação Inicial do processo. De acordo com a Figura 5, preencha os campos obrigatórios identificados em vermelho 
e clique em Continuar. Em seguida, aparecerá uma tela de Confirmação, com todos os dados cadastrados. Confira com atenção todas as 
informações e, caso estejam corretas, cliq ue no botão Confirmar na parte inferior da tela. Posteriormente, aparecerá a seguinte mensagem de 
confirmação: “Processo cadastrado com sucesso”. Para gerar a capa do processo, clique em “Imprimir a Capa do Processo”. Essa funcionalidade 
aparece na parte inferior da tela quando o processo foi cadastrado com sucesso. 


