
RELATÓRIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RECEBIDOS

2017

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

1



2

Pró-Reitoria de Administração

Disposições Iniciais e Recomendações:

• O Relatório abrange informações coletadas do sistema SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e

Contratos, extraído do Módulo “Protocolo”, guia “Consultas/Relatórios”, “Processos Movimentados”;

• A extração dos dados é feita da Unidade Principal, sendo administrativa ou acadêmica. As subunidades são indiretamente

contempladas, pois recebem o direcionamento do processo administrativo após o recebimento nas secretarias. Para maior

detalhamento cada subunidade deve fazer o seu levantamento;

• A demonstração das informações obedece ao organograma atual cadastrado do sistema SIPAC; Considerar que a UFOPA

está passando por um processo de reestruturação organizacional, o que pode ocasionar o não retorno de dados de alguns

setores;

 O objetivo deste relatório é de dar visibilidade aos usuários quanto ao volume processual físico demandado e seus impactos

quanto ao período anual e possível sobrecarga na mão de obra; Bem como a importância de se utilizar o sistema SIPAC para

receber e enviar os processos, respeitando-se o organograma institucional e os fluxos internos setoriais;

 Na interpretação do relatório é importante levar em consideração as peculiaridades técnicas de cada setor;

 Alguns setores ainda não distribuem os processos via SIPAC para suas subunidades, concentrando a contabilidade na

Diretoria, isso não quer dizer que não recebem processos para atuação; Recomenda-se o recebimento via sistema por cada

subunidade na qual o processo é parte de atuação, esta ação demonstra o real percurso do processo e a carga produtiva

específica de cada setor, além de auxiliar nas análises dos órgãos de controle interno e externo competentes;

 As oscilações no decorrer do ano podem auxiliar nas decisões quanto à gestão de pessoas e materiais, dentre outras;
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Pró-Reitoria de Administração

Possivelmente tratam sobre o 
mesmo assunto. É 

fundamental a identificação 
do “assunto detalhado”. 

Necessidade de reunião com o 
Protocolo e CTIC.

Possivelmente tratam sobre o 
mesmo assunto. É 

fundamental a identificação 
do “assunto detalhado”. 

Necessidade de reunião com o 
Protocolo e CTIC.
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Pró-Reitoria de Administração/DFC

Implantação do 
Processo Único 

pode ter 
contribuído com a 

redução.
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Pró-Reitoria de Administração/DFC

111

JUN AGO DEZ

IDENTIFICAÇÃO DO FLUXO MENSAL DE PROCESSOS-
PROAD/DFC/CCOIN

2015 2016 2017
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Pró-Reitoria de Administração/DCS
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Pró-Reitoria de Administração/DCS/CCC
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Pró-Reitoria de Administração/DCS/CDPH
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Pró-Reitoria de Administração/DCS/CL

Coordenação de Licitação não retornou informações na base 
de dados do SIPAC.
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Pró-Reitoria de Administração/DAP

Solicitação de 
Material de 

Consumo pelo 
SIPAC pode ter 

contribuído com a 
redução.
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Pró-Reitoria de Administração/DAP/CMC
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Pró-Reitoria de Administração/DCS/CMP

Coordenação de Material Permanente não retornou 
informações na base de dados do SIPAC.
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Pró-Reitoria de Administração/ARQUIVO
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Pró-Reitoria de Administração/CSP
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Pró-Reitoria de Administração/CTRANS
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Pró-Reitoria de Administração/PROTOCOLO

*Pelo fato dos 
processos 

“nascerem” no 
Protocolo, o fluxo 
foi medido pelo 

relatório de envio.
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Pró-Reitoria de Administração

Este Relatório reúne informações coletadas do sistema SIPAC no período de 4 em 4 meses e
objetiva dar visibilidade do tráfego processual por setor. Além de contribuir com a gestão nas
decisões administrativas, servirá como base para o desenvolvimento do mapeamento de
processos na unidade e a implantação do processo eletrônico.

Dúvidas ou sugestões:
Adm. Francisco Bannitz
Secretaria da PROAD
francisco.bannitz@ufopa.edu.br
093-21016521
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