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Ata de Reunião 

 

Ata de Reunião n°: 005/2014  

Realizada em: 17/12/2014 Horário: 08h às 12h e 10min. 

 Horário: 14h às 17h e 32min. 

Sistema: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos. 

Módulo: Protocolo 

Local: Reitoria IFRS 

Coordenador de Implementação: Fabio Júnior Oliveira de Barros 

Objetivo: Treinar os usuários para utilizar o módulo. 

 

Participantes: 

Nome do Participante Empresa / Área Rubrica 

Adriana Pancotto Diretoria de Licitação e Contratos  

Liliane Gonçalves Borges PROAD  

Anderson Antunes Oliveira TI  

Gerson Rafael Juchem PROAD – DA  

Lucas Langner PROAD  

Luiz Antonio Hining Contador/PROAD  

Claucia Luciana Vitalis AVMB  

Suelen Cardoso AVMB  

 

Enviar cópias para: 

Claudia Schiedeck Soares de Souza 

Aldiocir Dalla Vechia 

 

Assuntos Abordados: 

 
A equipe de analistas da AVMB chegou à Reitoria as 8 horas, quando foi solicitado que aguardassem até as 10h, 
momento em que  todas as salas estariam liberadas para o treinamento. 
 
As 10h o Sr. Alexandre realizou uma apresentação onde todos os âncoras dos sistemas SIGAA, SIGRH e SIPAC, 
assim como os analistas da AVMB participaram. O Sr. Alexandre demonstrou o cronograma de implantação do 
sistema SIG a todos os participantes. 
 
O treinamento teve início às 10h45min.  
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A analista Claucia iniciou o treinamento demonstrando as funcionalidades gerais do módulo utilizando uma 
apresentação em Power Point. 
 
A Sra. Adriana perguntou sobre o funcionamento do processo eletrônico, a analista Claucia informou que explicaria 
cada funcionalidade mais detalhadamente durante o treinamento à tarde. 
 
A analista Claucia perguntou se a instituição iria utilizar a classificação do CONARQ, o Sr. Lucas respondeu que sim. 
A analista Claucia solicitou que fosse repassada a tabela que será utilizada no sistema. 
 
As analistas explicaram sobre o funcionamento das cargas de dados e comentaram que deverá ser solicitado, 
através de criação de chamado, o layout para realização da carga de dados se for vontade do instituto. 
 
A Sra. Adriana perguntou como funciona o acesso aos dados no sistema. A analista Claucia comentou que no 
momento é liberado todas as permissões para que todos tenham acesso aos dados, quando estiver em produção, a 
instituição irá definir os acessos e papéis de cada usuário. 
 
O Sr. Lucas questionou como funciona a entrada de processos externos (de outros órgãos) no sistema, a analista 
Claucia falou sobre o funcionamento da entrada de processos e sobre o cadastro de órgãos externos. 
 
A analista Claucia questionou se a instituição possui mais de um radical. O Sr. Lucas respondeu que sim e ficou 
responsável por fazer um levantamento dos radicais da instituição, a pedido da analista. 
 
O Sr. Lucas questionou se a numeração seria nova ou poderia ser uma sequência da numeração existente no 
Sistema Unificado de administração Pública (SUAP), ao que analista Claucia respondeu que poderá ser a sequência 
da numeração existente, conforme a máscara de numeração do SIG. 
 
O Sr. Gerson falou sobre a importância de haver um radical padronizado que poderá identificar o campus, ao que a 
Sra. Adriana e Sr. Lucas concordam. A Sra. Adriana comentou que deverá ser acordado com o Sr. Alexandre se 
poderá ser alterado os radicais. 
 
A Sra. Adriana perguntou se todo documento gera um processo, A Sra. Claucia respondeu que todo documento gera 
um número de protocolo, e ao cadastrar um processo o documento pode ser  vinculado. A Sra. Adriana falou que 
hoje não há a protocolação de um documento na instituição, somente processo e todo documento gera um processo. 
 
A Sra. Adriana perguntou se haverá toda a hierarquia de setores da unidade. As analistas responderam que sim, que 
as unidades já haviam sido carregadas pela equipe de implantação do SIGRH. 
 
A Sra. Adriana questionou se os memorandos poderiam ser impressos na forma de documento oficial, as analistas 
responderam que iriam verificar, a analista Suelen demonstrou a Sra. Adriana que os memorandos criados poderiam 
ser exportados no formado .doc e desta forma, impressos, mas que deveria ser analisado mais pontualmente se 
estes atendiam a forma de documento oficial. 
 
A analista Claucia falou sobre a localização física do processo. A Sra. Adriana perguntou se a localização é definida 
no final do processo, a analista disse que sim, quando o processo é arquivado. A Sra. Adriana falou que deveria ser 
definido um local para arquivamento, que hoje a instituição não possue. As analistas concordaram, dizendo ser 
importante a definição de uma localização para os processos, falaram também da importância de haver um arquivista 
na instituição.  
 
Os presentes questionaram como funcionará o cadastro do catálogo de materiais. O Sr. Anderson comentou, em 
resposta, sobre o que foi definido na reunião em Santa Maria e que, primeiramente, deverá ser definido pelo IFRS de 
onde os dados do catálogo serão importados, falou também que o catálogo poderá ser disponibilizado através de 
uma planilha para que a AVMB carregue os dados. O Sr. Lucas mencionou que o Sr. Alexandre comentou que o 
catálogo poderia ser exportado do CATMAT.  As analistas informaram que isso deveria ser analisado mais 
pontualmente. 
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A Sra. Adriana perguntou como é definido o fluxo durante a criação do processo. A analista Claucia respondeu que 
há a opção de cadastrar um fluxo, mas que o sistema não obriga a seguir este fluxo. 
 
A Sra. Adriana perguntou sobre a classificação de sigilo do processo, se poderia ser alterado o sigilo durante o 
processo, após tramitação. A analista Claucia respondeu que o sigilo poderia ser alterado pela funcionalidade de  
reclassificar/desclassificar processos. 
 
A Sra. Adriana questionou como é a etiqueta e se gera a capa de processo. A analista respondeu que gera o número 
do processo e um código de barras. Falou também sobre o SIGED, que é um repositório digital de documentos onde 
a capa do processo é armazenada após sua geração. 
 
A continuação do treinamento foi marcada para as 14h, tendo início as 14h 30min, aguardando a chegada de todos 
os participantes. Ficamos sem acesso à internet/banco de dados durante 30min. Internet retornou 15h, tendo início o 
treinamento. 
 
Primeiramente foi demonstrada a guia Administração, onde os dados que deverão ser levantados pela instituição 
ficarão cadastrados. 
 
Posteriormente foi realizado o cadastro de documentos, processos e memorandos. A analista ainda comentou sobre 
o cadastro de procuradores jurídicos que se faz necessário para concluir o cadastro de um processo jurídico. 
Os participantes, com a ajuda das analistas, tramitaram documentos e processos (recebimento e envio), registraram 
despachos e ocorrências e arquivaram os mesmos. 
 
Os participantes questionaram os memorandos, pois não entendem a funcionalidade existente hoje no sistema como 
um memorando eletrônico, já que este deve ser considerado um documento, podendo ser autuado, o que os 
memorandos criados no sistema não permitem. 
 
Para os participantes os memorandos devem possuir: 
- Um número de controle, conforme a máscara definida pelo manual de Redação da Presidência da República, 
repassado as analistas pelo Sr. Lucas.  
- Um destinatário. 
- Opção de gerar um relatório com o modelo de layout conforme manual de Redação da Presidência da República. 
- Ser considerado um documento, podendo ser autuado no sistema. 
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As analistas irão analisar a necessidade de alteração dos memorandos e enviarão retorno aos envolvidos. 
 
O manual citado acima está em anexo ao chamado 13270. 
 
O cadastro de algumas funcionalidades como cadastro de fluxo de um processo, etiquetas para capas, juntada e 
desapensação de processos não foram executados visto o atraso inicial do treinamento. O horário previsto para início 
era às 8h tendo inicío 10h45min. 
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Pendências Anteriores: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

     

 

Pendências remanescentes e providências futuras: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

     

 


