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Ata de Treinamento 

 

Ata de Reunião n°: 009/2014  

Realizada em: 18/12/2014 Hora de Início: 14h 

 Hora de Término: 15h e 10min 

  

Sistema: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos. 

Módulo: Atendimento de Requisições 

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 DLC - IFRS  

Anderson Antunes Oliveira TI - IFRS  

Gerson Rafael Juchem PROAD/DA – IFRS  

Nicolai Arrieta PROAD – IFRS  

Liliane Gonçalves Borges PROAD – IFRS  

Maicon Goulart Morales Contador - IFRS  

Luiz Antonio Hining Contador/PROAD - IFRS  

Suelen Cardoso  AVMB  

Claucia Vitalis AVMB  

 

Enviar cópias para: 

Claudia Schiedeck Soares de Souza 

Aldiocir Dalla Vechia 

 

Assuntos Abordados: 

 

A analista Claucia iniciou a apresentação às 14h e 10 min., explicando que iria dar início mesmo não 
estando todos os participantes presentes, pois não poderíamos estender nosso horário, tendo em vista 
que o horário de retorno das analistas para Santa Maria estava previsto para as 17h. 
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A analista deu início à apresentação do módulo de Atendimento de Requisições utilizando uma 

apresentação preparada em Power point contendo todo o processo das seguintes requisições: 

 Diárias 

 Hospedagem 

 Passagem 

 Auxílio Financeiro 

 Pessoa Física 

 Suprimento de Fundos 

 Materiais Informacionais  

 

A explicação do processo, de uma foma geral, incluiu definição do tipo de requisição, cadastro da 

requisição, solicitação de orçamento, autorização do orçamento, atendimento da requisição e relatórios 

como prestação de contas do Auxílio Financeiro e Relatório de Viagem Internacional. A analista ainda 

comentou do vínculo com o módulo Contratos, informando que as notas fiscais devem ser cadastradas 

para dar baixa no valor do contrato.  

 
A analista Claucia informou que não existe a integração com o Sistema de Concessão de Diárias e 
Passagens (SCDP). 
 
A analista também questionou se a instituição utiliza um cartão de Suprimentos de Fundos ao que a Sr. 
Liliane respondeu que não, que o depósito ocorre na conta corrente do solicitante. 
 
O Sr. Luiz perguntou se existe um bloqueio de requisições, a analista Claucia falou que iria analisar, mas 
acreditava não haver. 
 
Sr. Luiz questionou se seria possível consultar todas etapas da requisição no sistema, a analista 
respondeu que sim. O Sr. Luiz perguntou ainda, no momento em que a analista explicava sobre o valor 
das células orçamentária, se o sistema iria importar os dados do SIAFI, a analista Claucia informou que o 
valor da dotação sim, mas a distribuição seria manual para os centros de custo. 
 
Os participantes disseram não haver vantagem em utilizar o módulo, visto que não integra com o SCDP e 
que os dados precisam estar neste sistema. Além de que o SCDP reúne diária, passagem e hospedagem.   
 
A analista comentou que quando questionou à UFRN foi informado que eles estavam trabalhando para 
concretizar uma integração e que seria a primeira no SIPAC a permitir a exportação. O trabalho poderia 
ser realizado no SIPAC e informado por arquivos o SCDP, mas não há uma previsão de data para isto 
acontecer. 
 
O Sr. Luiz afirmou que estava pensando no processo como um todo inclusive sobre documentação dos 
gastos e entendia o uso das funcionalidades como requisição pessoa física e auxílio financeiro ao 
estudante como muito úteis.  Questionou sobre o caso do auxílio ao BB pesquisa, a analista Claucia 
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comentou que iria verificar, pois desconhece este vínculo. 
 
Sr. Luiz ainda questionou se o aluno iria acessar o sistema. A analista respondeu que o aluno teria de 
solicitar a um servidor e este então, acessaria o sistema. 
 
Sr. Luiz comentou que a instituição possui o processo de contratação de pessoa física somente para os 
cursos e concursos visto que a analista havia comentado que o caminho para realizar a requisição 
começava pela opção cursos/concursos. 
 

Ao final da apresentação, a analista se responsabilizou em encaminhar a apresentação e solicitou 

que, após a análise por parte dos envolvidos, enviassem retorno quanto a utilização ou não deste módulo. 

 

 

Pendências Anteriores: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

     

 

Pendências remanescentes e providências futuras: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

     

 


