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1. Introdução:

Prezados(as) Secretário(a) e Coordenador(a),

O Setor de Pós-graduação da PROPE elaborou este pequeno tutorial 
com a intenção de construir um roteiro prático para 
instrumentalização dos procedimentos digitais relacionados com a 
utilização do PROAP.

Este tutorial não tem a pretensão de esgotar o assunto. Na verdade, 
visa, somente, a orientação e padronização dos procedimentos 
digitais a serem adotados na execução do orçamento do PROAP.

Somos parceiros! Vamos juntos trabalhar para a otimização dos 
recursos e o atendimento das necessidades de cada programa de 
pós-graduação da UFSJ.
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2. Documentos Digitais:

Para cadastrar um documento digital é necessário, 
primeiramente, definir um caminho dentre as 
seguintes opções:

- O documento pode ser elaborado no próprio sistema 
e, portanto, constituir um documento nato digital, ou 
seja, que nasceu digitalmente e que, portanto, não 
existe fisicamente;

- O documento já existe fisicamente e será digitalizado 
para sua inserção no sistema.
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2. Documentos Digitais:

Neste último caso, recomenda-se a utilização de scanners 
ou de aplicativos específicos para digitalização. Solicita-
se ainda a padronização da digitalização em formato PDF, 
pois este padrão facilita a compilação no momento da 
geração de um arquivo único relativo ao processo.

Para iniciar o procedimento, é necessário seguir o 
seguinte caminho no ambiente do SIPAC:

Clicar em “Portal Administrativo”. Na guia “Protocolo” 
Selecionar a opção “Documentos” → “Cadastrar 
documento”.
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2. Documentos Digitais:
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2. Documentos Digitais:

Após a referida escolha, será necessário informar, 
obrigatoriamente o tipo de documento, o seu assunto 
e a sua natureza.

Os campos “Tipo” e “Assunto” são de auto 
preenchimento, dessa forma, faz-se a opção dentre as 
possibilidades sugeridas pelo sistema.

É preciso indicar, também, a natureza ostensiva ou 
sigilosa do documento. Lembrando que documentos 
ostensivos ficam na área pública do sistema. 

Neste ponto, é necessário registrar, ainda, a opção por 
escrever/criar o documento no sistema ou inserir a 
referida digitalização do documento físico.
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2. Documentos Digitais:
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2. Documentos Digitais:

Caso a opção seja pela inserção no sistema da 
digitalização do documento físico, será necessário 
seguir as orientações de preenchimento de alguns 
campos que se abrirão na tela, antes de realizar a 
inserção do arquivo PDF, sendo que os campos 
destacados com asterisco são de preenchimento 
obrigatório. Caso o documento tenha sido criado no 
próprio Setor, sugerimos lançar como data de 
recebimento a pŕopria data do documento.

Por fim, será necessário inserir a(s) pessoa(s) que irão 
assinar o documento.
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2. Documentos Digitais:
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2. Documentos Digitais:

Neste momento da assinatura, é possível indicar como 
assinantes tanto servidores da própria unidade (clicando no 
boneco de coloração cinza) ou de outras unidades 
(utilizando-se o boneco de coloração azul).

Após a inclusão dos assinantes, é necessário clicar em 
“Continuar” para prosseguir com a elaboração do 
documento. 

Na tela seguinte é possível informar interessados no 
documento, bem como registrar seus e-mails para 
notificação. É importante observar que este procedimento 
precisa ser repetido para inclusão de cada um dos 
interessados.
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2. Documentos Digitais:
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2. Documentos Digitais:

Após a inserção dos interessados, é preciso informar 
se o documento ficará na própria unidade ou se ele 
será destinado a outra unidade.
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2. Documentos Digitais:

Nesta etapa, é preciso conferir os dados do 
documento e, em seguida, clicar em “Confirmar”.
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2. Documentos Digitais:

Por fim, cabe destacar que os documentos devem ser 
assinados por todos aqueles que foram registrados no 
sistema como assinantes no momento da sua 
elaboração.

Se um dos assinantes for a pessoa que fez a 
elaboração do documento, ele pode proceder a 
assinatura neste momento de criação.

Para assinar o documento, posteriormente à sua 
elaboração, no Portal Administrativo dentro do SIPAC, 
será necessário utilizar um dos seguintes caminhos:
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2. Documentos Digitais:
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2. Documentos Digitais:

Estes caminhos conduzirão à tela em que é possível 
escolher o documento a ser assinado.

Para assinatura será necessário confirmar as 
credenciais de acesso ao sistema.
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3. Processos Digitais:

3.1. Abertura do processo:3.1. Abertura do processo:

Em função das restrições de mobilidade decorrentes da 
pandemia da COVID-19, solicita-se aos programas que os 
processos sejam encaminhados, apenas, em formato digital.

O procedimento para abertura do processo digital é idêntico ao 
adotado para criação do processo físico, diferindo deste apenas 
no que diz respeito à sua instrução, que ocorrerá no próprio 
SIPAC.

Para iniciar este procedimento é necessário seguir o caminho: 
Portal Administrativo → Protocolo → Processos → Cadastrar 
Processo
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3. Processos Digitais:
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3. Processos Digitais:

Assim como no registro do processo físico, será 
necessário informar:

 

1- que se trata de um processo interno; 

2- o assunto do processo, escolhendo-se dentre os 
campos de preenchimento automático apresentados 
neste campo.

Para correta identificação do assunto, recomenda-se a 
utilização dos arquivos de suporte presentes nesta 
própria tela.
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3. Processos Digitais:

Documentos
para identificação

do assunto
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3. Processos Digitais:

3.2. Instrução processual:3.2. Instrução processual:

Neste momento inicia-se a fase de instrução que, 
diferentemente do que acontecia anteriormente, será 
realizada de forma digital.

Primeiramente será necessário definir se será 
informado um novo documento ou se haverá a escolha 
dentre documentos digitais pré-existentes na unidade. 
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3. Processos Digitais:

A escolha de documentos prévios abrirá uma tela de 
acesso a Memorandos, Atas, dentre outros 
documentos que já foram registrados na unidade. 
Devido a existência de diferentes perfis de acesso, 
pode ocorrer que um documento, apesar de ser da 
unidade, não seja localizado pela pessoa que está 
acessando o sistema. 

Neste caso recomenda-se abrir uma nova janela do 
sistema (para não perder as informações do processo), 
ir ao campo específico de documentos para localizá-lo 
e baixá-lo. Em seguida, deve-se utilizar os 
procedimentos para “Informar Novo Documento”.
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3. Processos Digitais:

A opção por informar o documento abrirá uma série de campos 
que analisaremos a seguir.

Será preciso informar o tipo de documento escolhendo-se 
dentre as opções de preenchimento automático: Memorandos 
Eletrônicos, despachos, notas de empenho, orçamentos, atas, 
anteprojetos de resolução, dentre muitas outras opções. Neste 
item, destaca-se a opção “Documentos Comprobatórios” que é 
abrangente e pode ser utilizada em muitas situações.

Também é preciso informar a natureza do documento, 
lembrando-se que: i) Documentos ostensivos são visíveis na 
área pública do sistema; ii) documentos sigilosos possuem 
restrição de visualização.
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3. Processos Digitais:
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3. Processos Digitais:

Neste instante é necessário definir um método dentre duas 
possibilidades de geração do documento a saber:

1- A criação do documento no sistema através da redação 
direta do mesmo no SIPAC. Neste caso, o documento será 
“nato” digital e sua existência física dependerá de posterior 
impressão.

2- A digitalização de um documento físico para lançamento 
no sistema. Nesta hipótese, recomenda-se a utilização de 
scanner ou aplicativo específico de digitalização. Solicita-se, 
ainda a utilização de arquivos em formato PDF, pois este 
padrão facilita a compilação de documentos do processo 
realizada pelo sistema.
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3. Processos Digitais:
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3. Processos Digitais:

A opção por “Escrever Documento” abrirá um editor 
de texto simples para redação direta do documento.

A escolha da alternativa “Anexar Documento Digital” 
abrirá um campo para o preenchimento de várias 
informações adicionais, sendo algumas delas 
obrigatórias. 

Caso o documento seja de origem da própria unidade, 
recomenda-se registrar como data de recebimento a 
data de sua criação.
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3. Processos Digitais:
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3. Processos Digitais:

Após a seleção do arquivo, é necessário definir assinantes para o 
documento em questão, escolhendo-se dentre assinantes da 
própria unidade (boneco cinza) e/ou de outra unidade (boneco 
azul).

Caso o assinante seja a própria pessoa que está inserindo o 
documento, ele pode realizar sua assinatura já neste momento 
de inserção.

Para assinar os documentos é necessário confirmar as 
credencias de acesso ao sistema.

Por fim, para que o documento efetivamente integre o processo 
é preciso clicar em “Inserir Documento”.
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3. Processos Digitais:

Estes procedimentos precisarão ser repetidos para cada documento 
a ser inserido no processo.

Como o processo digital não possui páginas, a referência aos 
documentos deve considerar a sua ordem de inserção no processo. 
Portanto, é importante avaliar qual a ordem do seu lançamento no 
processo. Cabe destacar que, neste momento de inserção, é possível 
alterar a ordem dos documentos clicando-se nas setas verdes. Após 
a conclusão desta etapa, não será mais possível alterar essa ordem. 

É importante observar que a colocação de número de páginas nos 
documentos que serão digitalizados constitui uma prática que 
auxiliará, intensamente, a referência processual, pois o leitor, 
poderá referenciar um campo específico, por exemplo: “Na segunda 
página do quinto documento...” 
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3. Processos Digitais:
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3. Processos Digitais:

Os tópicos apresentados a seguir irão abordar a 
instrução documental dos seguintes processos:

3.2.1. Processos para Concessão de Auxílio Financeiro;

3.2.2. Processos de Dispensa/Inexigibilidade de 
Licitação;

3.2.3. Processos de Desligamento Discente. 
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3. Processos Digitais:

3.2.1. 3.2.1. Processos para Concessão de Auxílio Financeiro:Processos para Concessão de Auxílio Financeiro:

Esta modalidade de processo pode ser subdividida em três categorias: 

a) Processos de Auxílio Financeiro para Publicação de Trabalhos 
Acadêmicos (Regulamentado pela Resolução nº 009/2018-CONDI);

b) Processos de Auxílio Financeiro para Revisão/Tradução de Trabalhos 
Acadêmicos (Regulamentado pela Resolução nº 009/2018-CONDI); e 

c) Processos de Auxílio Financeiro para Participação em Atividades 
Científico-acadêmicas (Regulamentado pela Resolução nº 011/2019-
CONDI).

https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/prope/Res009Condi2018_Regulamenta_Auxlio_Financeiro_Pesquisador_Ps-graduao.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/prope/Res009Condi2018_Regulamenta_Auxlio_Financeiro_Pesquisador_Ps-graduao.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/prope/Res011Condi2019_Auxlio_Financeiro_Pesquisador_Discente_Pos-graduao.pdf
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3. Processos Digitais:

a) Os Processos de Auxílio Financeiro paraAuxílio Financeiro para PublicaçãoPublicação precisam ser 
instruídos com a seguinte documentação: 

I – carta de aceite do artigo a ser publicado;

II – cópia integral da versão final do trabalho;

III – comprovante de que a revista é indexada;

IV – indicação do extrato Qualis do periódico na área de avaliação do PPG na 
CAPES;

V – documento oficial da revista constando o valor a ser pago para 
publicação;

VI – formulário de solicitação, disponibilizado pela Secretaria do Programa 
de Pós-graduação, devidamente preenchido, no qual deverá constar, entre 
outras informações, o número de CPF e os dados bancários do solicitante;

VII – outros documentos solicitados pelo Programa de Pós-graduação 
estabelecidos dentre os critérios específicos do Programa.

VIII - cópia do normativo exarado pelo Colegiado do Programa, que 
contenha os critérios estabelecidos por esse órgão para essa concessão.
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3. Processos Digitais:

b) Os Processos de Auxílio Financeiro paraAuxílio Financeiro para Tradução e RevisãoTradução e Revisão 
precisam ser instruídos com a seguinte documentação: 

I – carta de aceite do artigo a ser publicado;

II – cópia integral do trabalho a ser traduzido ou revisado;

III – formulário de solicitação, disponibilizado pela Secretaria do 
Programa de Pós-graduação, devidamente preenchido, no qual 
deverá constar, entre outras informações, o número de CPF e os 
dados bancários do solicitante;

IV – orçamento, recibo ou comprovante de pagamento dos serviços 
de tradução e/ou revisão do artigo para língua estrangeira;

V – outros documentos solicitados pelo Programa de Pós-graduação 
estabelecidos dentre os critérios específicos do Programa.

VI - cópia do normativo exarado pelo Colegiado do Programa, que 
contenha os critérios estabelecidos por esse órgão para essa 
concessão.
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3. Processos Digitais:

c) Os Processos de Auxílio Financeiro para Participação em Atividades Participação em Atividades 
Científico-acadêmicasCientífico-acadêmicas precisam ser instruídos com a seguinte 
documentação:

I – formulário de solicitação, disponibilizado pela Secretaria do Programa 
de Pós- graduação, devidamente preenchido, no qual deverá constar, entre 
outras informações, o número de CPF e os dados bancários do solicitante;

II – fôlder ou outro documento que comprove a localidade de realização da 
atividade;

III – documento que ateste a realização da atividade;

IV – no caso da apresentação de trabalhos em eventos, documento que 
ateste o seu aceite (nesta hipótese, o nome da Universidade Federal de 
São João del-Rei deverá aparecer, no trabalho a ser apresentado no evento, 
no local relacionado à afiliação do solicitante);

V – outros documentos solicitados pelo Programa de Pós-graduação na 
edição de seus critérios específicos.

VI - cópia do normativo exarado pelo Colegiado do Programa, que contenha 
os critérios estabelecidos por esse órgão para essa concessão.
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3. Processos Digitais:

3.2.2. Processos de Dispensa/Inexigibilidade de 3.2.2. Processos de Dispensa/Inexigibilidade de 
Licitação:Licitação:

Os Processos de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação 
precisam ser instruídos em conformidade com as 
orientações do Setor de Compras e Licitações 
disponíveis no seguinte endereço:

https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_compras_e_licitacoes.php

https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_compras_e_licitacoes.php
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3. Processos Digitais:

3.2.3. Processos de Desligamento Discente:3.2.3. Processos de Desligamento Discente:

Conforme informado anteriormente, o desligamento a 
pedido do acadêmico não precisa ser realizado por 
processo, bastando o simples preenchimento do 
formulário de solicitação do desligamento, disponível 
em:

Formulário de solicitação de cancelamento de matrícula

https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/prope/Formulario%20Cancelamento%20de%20matricula%20modelo.doc
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3. Processos Digitais:

Por outro lado, o desligamento do discente por 
determinação do programa precisa ser efetivado 
através de processo instruído com a seguinte 
documentação:

-Memorando de encaminhamento do processo para a 
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação;

-Cópia da ata que comprova a decisão do Colegiado 
pelo desligamento;

-Cópia do documento que notificou o aluno acerca da 
decisão e que lhe concedeu prazo para a apresentação 
da sua resposta com a cópia do aviso de recebimento;
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3. Processos Digitais:

-Cópia do documento apresentado pelo acadêmico 
como resposta à notificação.

-Cópia da ata da reunião do Colegiado em que ocorreu 
a deliberação acerca dos fatos e fundamentos 
alegados pelo aluno e que confirmou a decisão pelo 
desligamento.

-Caso o aluno não apresente resposta, cópia do aviso 
de recebimento remetido ao endereço do aluno e das 
mensagens eletrônicas remetidas para ele.
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3. Processos Digitais:

Concluída a inserção de documentos, deve-se clicar em 
“Continuar” para prosseguir para as etapas de 
finalização do processo.
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3. Processos Digitais:

3.3. Procedimentos finais:3.3. Procedimentos finais:

Após o término da instrução do processo, realizam-se as 
etapas de finalização da instauração do processo.

Primeiramente, é preciso registrar eventuais interessados no 
processo em questão. Para tanto, é necessário informar o 
nome do Servidor ou Aluno ou Unidade interessado. Deve-se 
registrar se existe a intenção de notificar o interessado por 
e-mail acerca das movimentações do processo e, por último, 
é preciso informar o respectivo endereço de e-mail. 

Destaca-se que é possível registrar mais de um interessado.
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3. Processos Digitais:
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3. Processos Digitais:

Nesta etapa, caso exista esta intenção, deve-se 
registrar a primeira movimentação do processo em 
questão.

É oportuno lembrar que, tratando-se de processo 
digital, a conclusão dos procedimentos de instauração 
do processo promoverá, com o registro desta 
movimentação inicial, o automático encaminhamento 
do processo para a unidade a que ele foi destinado.
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3. Processos Digitais:
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3. Processos Digitais:

O procedimento encerra-se com a tela em que é 
possível verificar a correção dos dados lançados 
anteriormente.

 

Confirmando-se a correção dos dados informados, o 
processo estará, então, instaurado.
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3. Processos Digitais:
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3. Processos Digitais:

3.4. Acréscimo de documentos a um processo pré-3.4. Acréscimo de documentos a um processo pré-
existente:existente:

Os procedimentos para acrescentar documentos a um 
processo previamente existente são parecidos com os 
necessários para inserção de documentos no momento 
da criação do processo, apresentando, portanto, 
pequenas distinções.

Para iniciar este procedimento é necessário seguir o 
caminho: Portal Administrativo → Protocolo → 
Processos → Adicionar Novo Documento



50

3. Processos Digitais:
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3. Processos Digitais:

Neste momento o sistema abrirá uma tela para 
seleção do processo ao qual se deseja acrescentar a 
documentação.

Para escolher o processo, é necessário clicar na seta 
verde à direita.

Observação: Só é possível acrescentar documentos a 
processos que estejam na unidade. Portanto, caso o 
processo não esteja no Setor, será necessário solicitar 
movimentação de protocolo antes de realizar esta 
operação. 
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3. Processos Digitais:
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3. Processos Digitais:

O sistema abrirá, então, uma tela idêntica àquela 
utilizada para inserção de documentos no momento da 
criação do processo.

Será necessário definir, como mencionado 
anteriormente, se o documento será escrito 
diretamente no SIPAC ou se haverá a inserção da sua 
digitalização.
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3. Processos Digitais:
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3. Processos Digitais:

Para continuidade do procedimento, é preciso 
informar os dados do documento, atentando-se aos 
campos obrigatórios.

Por fim, será necessário indicar os assinantes. Caso o 
assinante seja a própria pessoa que insere o 
documento, será possível realizar essa assinatura já 
neste momento de lançamento do documento.

Lançadas todas as informações, deve-se clicar em 
Inserir Documento para que ele passe realmente a 
integrar o processo.
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3. Processos Digitais:
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3. Processos Digitais:
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3. Processos Digitais:

Este procedimento precisará ser repetido para cada novo 
documento a ser acrescido ao processo.

Os documentos acrescidos darão continuidade a sequência dos 
documentos que já integravam o processo.

Neste momento do acŕescimo, utilizando-se as setas verdes, é 
possível alterar a ordem dos documentos que estão sendo 
acrescidos, mas não é possível interferir na ordem dos 
documentos que já estavam no processo.

Encerrando-se este momento de aditamento, não será mais 
possível alterar a sequência dos documentos que foram 
acrescentados.
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4. Considerações Finais:

Com a tramitação digital de documentos e processos, 
algumas questões precisam ser consideradas:

1- Sugere-se o encaminhamento, via SIPAC, dos documentos 
e processos relativos a demanadas da Pós-graduação 
diretamente para o SEPOS. O texto do documento deve ser 
dirigido ao Pró-reitor, mas seu encaminhamento 
propriamente dito deve ser feito para o Setor de Pós-
graduação.

O encaminhamento para a PROPE ou para a Secretaria 
Executiva deste órgão demandará mais uma movimentação 
de protocolo para o SEPOS para que as questões possam ser 
acessadas.
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4. Considerações Finais:

Considerando que, em razão da pandemia, estamos 
trabalhando separadamente e de forma remota, pode 
ser que essa movimentação não venha a ocorrer 
prontamente.

2- Anteriormente, como a movimentação de protocolo 
ocorria fisicamente, o SEPOS adotava o procedimento 
de manter os processos dos campi fora de sede, sob 
sua guarda, enquanto esperava o encaminhamento de 
documentos que ficaram pendentes no momento da 
instrução processual.
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4. Considerações Finais:

Esta conduta tinha o objetivo de evitar atrasos na 
tramitação destes processos decorrentes da sua 
movimentação física entre as cidades de localização 
destes campi.

Como a movimentação do processo, agora, ocorrerá 
somente dentro do próprio SIPAC, informamos que o 
SEPOS irá devolver todos os processos com 
pendências documentais para que os próprios 
programas possam complementar a sua instrução.



62

4. Considerações Finais:

AGRADECEMOS A ATENÇÃO E A COLABORAÇÃO! 

Estamos à disposição para o esclarecimento de 
eventuais dúvidas.

Contato: sepos@ufsj.edu.brsepos@ufsj.edu.br


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62

