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Ata de Treinamento 

 

Ata de Reunião n°: 010/2014  

Realizada em: 18/12/2014 Hora de Início: 15h e 12min 

 Hora de Término: 16h e 20min 

  

Sistema: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos. 

Módulo: Orçamento 

Local: Reitoria IFRS. 

Coordenador de Implementação: Fabio Júnior Oliveira de Barros 

Objetivo: Apresentar as funcionalidades do módulo. 

Participantes: 

Nome do Participante Empresa / Área Rubrica 

Adriana Pancotto DLC - IFRS  

Fabricio Antunes Oliveira PROD - IFRS  

Anderson Antunes Oliveira TI - IFRS  

Nicolai Arrieta PROAD - IFRS  

Liliane Gonçalves Borges PROAD -  IFRS  

Gerson Rafael Juchem PROAD/DA – IFRS  

Maicon Goulart Morales PROAD – IFRS  

Luiz Antonio Hining Contabilidade 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 15h e 12min, com uma apresentação geral preparada 

em Power Point contendo: 
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 As ligações de outros módulos com o orçamento; 

 O processo de negócio de uma forma Geral; 

 Visão geral das funcionalidades de cada Aba, com ênfase na liberação de cotas e 

distribuição orçamentária. 

 
A analista Claucia solicitou ao Sr.Luiz se as células orçamentarias são controladas no SIAFI, e se os 
recursos são distribuídos ao nível de centro de custo, ao que o Sr. Luiz confirmou que isto ocorre no 
sistema do governo. Ele ainda comentou que o orçamento é descentralizado para os campus e que em 
cada campus há centros de custo que recebem por uma nova distribuição o valor que os compete. A 
analista explicou que o processo de importação do SIAFI não foi realizado ainda e que será necessário 
aguardar o comportamento desta integração no sistema para analisar os resultados. 
 
A analista Claucia demonstrou os dados que devem ser primeiramente extraídos pelo instituto e 
demonstrou que estão na guia Integração SIAFI, sendo eles: 

 Credores, Fonte de Recurso, Natureza da Despesa, Orgão, Plano Interno, Programa de Trabalho, 
Programa de Trabalho Resumido e Unidade Gestora. 

 
 A analista perguntou aos presentes quem tem acesso ao SIAFI para extrair os dados. A analista ainda 
questionou como eles conseguem acessar os arquivos. O Sr. Luiz comentou que desconhecia essa 
extração.  
 
A analista explicou então sobre o Sistema de Transferência de Arquivos e pediu que os participantes 
tentassem acessar. Explicou que não possui senha de acesso e que deveria ficar a cargo dos envolvidos. 
 
O Sr. Gerson comentou que a tela era a mesma que se acessa para realizar outras atividades no SIAFI e 
que os participantes não tinham permissão no extrator. Logo, a permissão foi concedida a alguns  
participantes pelo Sr. Gerson. 
 
A analista mostrou um passo a passo elaborado em Power Point para extração da lista de credores. A Sra. 
Liliane realizou todo procedimento, porém a conclusão não foi possível por ser horário de atividade nas 
instituições. 
 
A analista Claucia ficou de enviar um documento com o detalhamento de como realizar a integração com o 
sistema SIAFI. Também comentou com os participantes a necessidade de realizar videoconferências para 
instrução das extrações. Solicitou uma data para marcar as vídeos e os participantes indicaram que 
fossem realizadas em janeiro devido ao grande volume de atividade que os participantes tem de realizar 
no encerramento de ano. 
 
 

 

 

Pendências Anteriores: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 
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Pendências remanescentes e providências futuras: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

     

 


