
REGISTRAR ENVIO DE PROCESSO 

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Protocolo → Processos → Movimentação → Registrar Envio (Saída). 
 

O sistema listará automaticamente todos os processos que estão em sua unidade. No entanto, se preferir, você pode utilizar um dos filtros 

disponibilizados pelo sistema para refinar a sua busca. Basta selecionar o filtro desejado (Assunto Detalhado, Interessado etc) e, 

posteriormente, clicar no botão Consultar. 

Ao encontrar o(s) processo(s) que você deseja registrar o envio, basta selecioná-lo(s) através da(s) caixa(s) de seleção correspondente(s), 

conforme indicado na Figura 1, e depois clicar em continuar, na parte inferior da tela. 

 

Figura 1: Consultar Processos para Envio 



Posteriormente, o sistema listará o(s) processo(s) selecionado(s), conforme Figura 2, abaixo. 

 
Figura 2: Processos Selecionados para Envio 

 

 Enviando o processo para um Setor Interno 

Se a unidade de destino do processo fizer parte da estrutura da instituição, basta selecionar a opção de Outra Unidade, no campo Destino, 

procurar e selecionar o setor na hierarquia. Por fim, basta clicar em Enviar na parte inferior da tela, como demonstrado na Figura 3. 

 
Figura 3: Dados do Envio 



 
 É importante salientar que após ser recebido pela unidade de destino, o processo não pode mais ser alterado pela unidade de origem. 

Dessa forma, é importante verificar com atenção todas as informações do processo bem como a unidade de destino antes de confirmar 
o seu envio. 

 

 Enviando o processo para um Órgão Externo 
 
Se desejar enviar o processo para um órgão externo, basta selecionar a opção Órgão Externo, no campo Destino do Envio. Abaixo, basta 
procurar pelo nome do órgão. Neste campo estão previamente cadastrados dezenas de órgãos e instituições de todas as esferas 
administrativas e que não fazem parte da estrutura de nossa instituição. Caso não encontre na lista o órgão para o qual deseja enviar o 
processo, entre em contato com os âncoras de protocolo de seu Campus ou da Reitoria para solicitar a sua inclusão no sistema. Depois de 
selecionar o órgão externo de destino do processo, basta clicar em Enviar na parte inferior da tela, conforme exemplificado na Figura 4. 
 

 
 

Figura 4: Destino do Envio/Dados do Envio 
 
 


