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Atender Requisições de Auxílio Financeiro

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições
Usuários Gestores de Auxílio Financeiro aos Estudantes

Perfil Gestor Auxílio Financeiro ao Estudante
Última Atualização

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de auxílio financeiro ao estudante, possibilitando a 
realização do atendimento de tais requisições. As opções de atender, retornar ou negar 
requisições são disponibilizadas.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Auxílio 
Financeiro → Atendimento → Atender.

O sistema fornecerá a seguinte tela:

Para retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta função será válida sempre que a opção 
estiver presente. 

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o usuário deverá informar o Número/Ano da requisição que deseja realizar 
atendimento, ou selecionar a Unidade Requisitante informando seu código ou identificando-a a 
partir das opções listadas pelo sistema. Se preferir, clique no ícone  para buscar a unidade 
desejada.

Exemplificaremos esta ação com a Unidade Requisitante 1430 CT - PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA SANITÁRIA. Clique em Buscar para prosseguir. Os resultados serão apresentados da 
seguinte maneira:

Figura 1: Buscar Requisição



A partir da página acima, o sistema disponibiliza as opções de Atender Requisição, Retornar 
Requisição e Negar Requisição. Tais funções serão descritas abaixo.

Atender Requisição

Para realizar o atendimento de determinada requisição, clique no ícone . Exemplificaremos com
a requisição 227/2007. O sistema fornecerá a página abaixo:

Figura 2: Lista de Requisições Encontradas

Figura 3: Atender Requisição



Confira os dados mostrados no Resumo da Requisição e, na seção Unidades de Custo da 
Requisição, informe o código ou selecione a Unidade de Custo responsável pela requisição 
selecionada, podendo buscá-la clicando no ícone . Em seguida, defina ainda o Valor pago pela 
unidade (R$). Exemplificaremos esta etapa com a Unidade de Custo UFRN (11.00) e Valor pago 
pela unidade (R$) 110,00. Clique em Inserir para adicionar a unidade de custo à requisição. A 
página anterior será recarregada e passará a ser visualizada da seguinte forma:

Caso deseje remover a unidade adicionada, clique no ícone  e o item deixará de ser listado pelo 
sistema.

Para concluir o atendimento da requisição, clique em Atender. O comprovante do atendimento 
será gerado em formato de relatório, conforme mostrado abaixo:

Figura 4: Atender Requisição



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir a página, clique no ícone .

Retorne à página inicial do Portal Administrativo clicando no link .

Clique em  se desejar efetuar um novo atendimento para uma requisição 
distinta.

Para voltar à página inicial do Menu Atendimento, clique no link .

Caso deseje retornar à tela inicial da unidade a qual o usuário é vinculado, clique em
.

Retornar Requisição

Clique no ícone  para retornar a requisição de volta à unidade de origem. O retorno de 
requisições permite que os usuários responsáveis alterem as informações dadas inicialmente. 
Exemplificaremos esta ação com a requisição 1172/2011. A seguinte tela será gerada:

Figura 5: Comprovante de Atendimento



Utilize o campo em branco disponibilizado pelo sistema para inserir a Justificativa do Retorno. 
Perceba que nesta tela ainda é possível efetuar o atendimento da requisição; portanto, o sistema 
disponibiliza ainda a seção Unidades de Custo da Requisição para preenchimento. Informe os 
dados solicitados nesta seção de acordo com as orientações dadas anteriormente apenas se 
desejar atender a requisição. Para retorná-la, clique diretamente em Retornar. Será fornecida a 
seguinte tela:

Figura 6: Retornar Requisição



Clique em  se desejar efetuar um novo atendimento para uma requisição 
distinta.

Caso deseje retornar à tela inicial da unidade a qual o usuário é vinculado, clique em
.

Negar Requisição

Para negar determinada requisição, clique no ícone . Exemplificaremos esta operação com a 
requisição 277/2007. A página abaixo será visualizada:

Figura 7: Dados da Requisição



Insira a Justificativa da Negação e preencha os campos presentes na seção Unidades de Custo da 
Requisição apenas se pretender atendê-la. Para prosseguir com a negação, clique em Negar. Será 
apresentado o quadro com os Dados da Requisição, conforme visualizado abaixo:

Figura 8: Negar Requisição



Clique em  se desejar efetuar um novo atendimento para uma requisição 
distinta.

Caso deseje retornar à tela inicial da unidade a qual o usuário é vinculado, clique em
.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Buscar Requisições de Auxílio Financeiro

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Auxílio Financeiro

Perfil Gestor Auxílio Financeiro ao Estudante
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de auxílio financeiro, possibilitando que sejam 
consultadas as requisições de auxílio financeiro ao estudante através de diversos critérios 
oferecidos pelo sistema. Além disso, o resumo destas requisições, o comprovante de envio e de 
atendimento também poderão ser acessados.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Auxílio 
Financeiro → Atendimento → Buscar Requisições.

O sistema exibirá a tela abaixo:

Figura 9: Dados da Requsição



Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Caso deseje retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta função será válida sempre que a 
opção estiver presente.

Na tela acima, informe um ou mais dos seguintes dados que o sistema solicita para prosseguir com
a busca por requisições. São eles:

• Tipos da Requisição: Selecione o tipo da requisição que deseja consultar. Por padrão, o sistema 
preenche este campo com REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE;

• Número/Ano: Informe o número e ano de cadastro da requisição;
• Status da Requisição: Selecione a partir da listagem feita pelo sistema o status da requisição que

deseja consultar;
• Usuários da Unidade: Selecione o usuário responsável pela requisição através das opções 

listadas;
• Proponente (Matrícula): Informe a matrícula do proponente da requisição;
• Proposto (CPF): Informe o CPF do usuário proposto;
• Unidade Requisitante: Informe o código ou selecione a unidade requisitante a partir da lista 

disponibilizada pelo sistema;
• Buscar nas Unidades Subordinadas: Caso a unidade requisitante selecionada anteriormente 

possua unidades subordinadas, habilite esta opção para buscar as requisições também nestas 
unidades;

• Período: Defina o período em que deseja consultar as requisições cadastradas. Para isso, 
selecione as datas a partir do calendário virtual disponibilizado pelo sistema ao clicar no ícone

, ou digite-as nos campos específicos.

Clique no ícone  para buscar as informações solicitadas para o preenchimento de cada um dos 
campos onde o ícone é mostrado.

Exemplificaremos esta ação com a requisição de Número/Ano 1204/2011. Feito isso, clique em 
Buscar para prosseguir. Os resultados serão visualizados conforme mostrado na tela seguinte:

Figura 1: Buscar Requisições



Posicione o cursor do mouse sobre o login do usuário para visualizar dados relacionados ao 
usuário, como foi exibido na tela acima.

A partir da tela acima, o sistema disponibiliza as funções de Visualizar capa do processo da 
requisição, Visualizar requisição, Comprovante da requisição Enviada e Comprovante de 
Atendimento da requisição. Todas elas serão descritas abaixo.

Visualizar capa do processo da requisição

Clique no ícone  caso deseje visualizar a capa do processo da requisição. A tela abaixo será 
gerada pelo sistema:

Figura 2: Lista de Requisições



Figura 3: Capa do Processo da Requisição



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o documento, clique no ícone .

Retorne à página inicial do Portal Administrativo clicando no link .

Visualizar Requisição

Para visualizar o resumo de determinada requisição listada pelo sistema, clique no ícone . A 
tela a seguir será fornecida:

Na seção Empenhos da Requisição, clique no link do empenho para consultá-lo. Exemplificaremos 
com o empenho . A página abaixo será visualizada:

Figura 4: Resumo da Requisição



Para visualizar a requisição associada ao empenho selecionado, clique no ícone . O sistema 
disponibilizará a tela do resumo da requisição, descrita anteriormente neste manual.

Clique em  para fechar a página.

Comprovante da Requisição Enviada

Clique no ícone  para consultar o comprovante de envio da requisição, disponibilizado pelo 
sistema no seguinte formato:

Figura 5: Consulta de Empenho





Clique em Voltar para retornar à tela anterior.

Para imprimir a página, clique no ícone .

Retorne à página inicial do Portal Administrativo clicando no link .

Comprovante de Atendimento da Requisição

Ao efetuar o atendimento de requisições, é gerado o documento que comprova esse 

atendimento. Para visualizá-lo, clique no ícone . O comprovante será exibido conforme 
mostrado abaixo:

Clique em Voltar para retornar à tela anterior.

Para imprimir a página, clique no ícone .

Clique no link  para voltar à página principal da unidade a qual o usuário é 
vinculado.

Retorne à página inicial do Portal Administrativo clicando no link .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados
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Figura 7: Comprovante de Atendimento da Requisição



Estornar Requisição de Auxílio Financeiro

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Auxílio Financeiro 

Perfil Gestor Auxílio Financeiro ao Estudante
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite aos secretários e chefes das unidades estornar as requisições de 
auxílio financeiro ao estudante. O estorno de uma requisição implica no seu cancelamento e 
impossibilita a sua utilização.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Auxílio 
Financeiro → Atendimento → Estornar Requisição.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta função será válida sempre que a opção 
estiver presente.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, informe o Número e Ano da requisição a ser estornada, selecionando ainda o Tipo 
da Requisição a partir das opções listadas pelo sistema. Exemplificaremos esta ação com a 
requisição 1234/2011, do tipo REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE. Feito isso, 
clique em Estornar para continuar. A tela abaixo será gerada:

Figura 1: Buscar Requisição



Clique em  para visualizar o resumo da requisição, ilustrado na tela abaixo:

Para voltar à página anterior, clique em Voltar.

Retornando à tela de estorno da requisição, informe a Justificativa do Estorno e clique em 
Estornar para continuar. A mensagem de sucesso abaixo será fornecida:

Figura 2: Estornar Requisição

Figura 3: Resumo da Requisição

Figura 4: Mensagem de Sucesso



Bom Trabalho!
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Retornar Requisição de Auxílio Financeiro

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Auxílio Financeiro

Perfil Gestor Auxílio Financeiro ao Estudante
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade, utilizada por usuários responsáveis pelas requisições de auxílio financeiro ao 
estudante, tem como objetivo efetuar o retorno das requisições deste tipo para a unidade de 
origem.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Auxílio 
Financeiro → Atendimento → Retornar Requisição.

O sistema fornecerá a tela abaixo:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, informe o Número/Ano da requisição a qual deseja retornar, selecionando também 
o Tipo da Requisição a partir das opções listadas. Exemplificaremos esta ação com a requisição 
1233/2011, do tipo REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE. Feito isso, clique em 
Buscar para prosseguir. A seguinte página será mostrada:

Clique em  para visualizar o resumo da requisição, ilustrado na tela abaixo: 

Figura 2: Retornar Requisição



Para voltar à página anterior, clique em Voltar.

Retornando à tela de retorno da requisição, informe a Justificativa do Retorno e clique em 
Retornar Requisição para continuar. A mensagem de sucesso abaixo será fornecida: 

Clique no link , referente ao número da requisição retornada, para visualizar o resumo 
da mesma, anteriormente descrito neste manual.

Bom Trabalho!
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Figura 3: Resumo da Requisição

Figura 4: Mensagem de Sucesso



Relatório de Auxílios Concedidos ao Estudante

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Auxílio Financeiro ao Estudante 

Perfil Gestor Auxílio Financeiro 
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de auxílio financeiro ao estudante, permitindo que 
os usuários visualizem o relatório com todos os auxílios concedidos a discentes da Instituição.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Auxílio 
Financeiro → Relatórios → Auxílios Concedidos ao Estudante.

O sistema apresentará a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link .

Na tela acima, o usuário deverá informar um ou mais dos critérios listados para gerar o relatório 
de auxílios concedidos ao estudante. São eles:

• Aluno: Informe o nome do discente;
• Período da Solicitação: Selecione o período da solicitação do auxílio;
• Período do Empenho: Defina o período de cadastro do empenho associado à requisição do 

auxílio concedido;
• Unidade Requisitante: Selecione a unidade requisitante a partir das opções listadas ao inserir as 

letras iniciais referentes à unidade;
• Unidade de Custo: Selecione a unidade de custo conforme as orientações dadas no campo 

anterior.

Exemplificaremos esta ação com a Unidade de Custo CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E 
ARTES (13.00). Feito isso, clique em Gerar Relatório para prosseguir. O seguinte documento será 
gerado:

Figura 1: Opções de Listagem



Para voltar à página anterior, clique em Voltar.

Caso deseje efetuar a impressão do documento, clique no ícone .

Retorne à tela inicial do módulo clicando no link .

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Relatório de Requisições de Auxílio Financeiro Por Unidade

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Auxílio Financeiro aos Estudantes 

Perfil Gestor Auxílio Financeiro ao Estudante
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de auxílio financeiro aos estudantes, permitindo que
seja visualizado o relatório das requisições por unidade.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Auxílio 
Financeiro → Relatórios → Requisições por Unidade.

A tela abaixo será visualizada:

Figura 2: Auxílio Financeiro ao Estudante



Clique em Voltar para retornar à tela anterior, ou no link  caso deseje voltar 
à página inicial do Portal Administrativo.

Na tela acima, informe o Ano ou o Período de referência desejado, selecionando ainda a Unidade 
cujas requisições deseja visualizar. Para este último campo, informe o código ou selecione a 
unidade a partir da lista disponibilizada pelo sistema, podendo ser localizada clicando no ícone .

Exemplificaremos esta ação com a Unidade CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.00) e Ano 2010. 
Feito isso, clique em Gerar Relatório para prosseguir. O relatório será gerado no seguinte formato:

Figura 1: Buscar Requisições

Figura 2: Relatório de Requisições de Auxílio por Unidade



As requisições listadas no relatório são classificadas por curso e unidade requisitante, descrevendo
o valor de cada requisição e o valor pago pela unidade.

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Clique no ícone  para imprimir o documento.

Retorne à página inicial do Portal Administrativo clicando no link .

Bom Trabalho!
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Relatório de Requisições de Auxílio Financeiro Por Período

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Auxílio Financeiro aos Estudantes 

Perfil Gestor Auxílio Financeiro ao Estudante
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de auxílio financeiro aos estudantes, permitindo que
seja visualizado o relatório das requisições enviadas por um determinado período.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Auxílio 
Financeiro → Relatórios → Requisições por Período.

A tela abaixo será visualizada:

Clique em Voltar para retornar à página anterior ou no link  caso deseje 
retornar à página inicial do Portal Administrativo.

Na tela acima, informe o Ano ou Período de referência antes de prosseguir com a busca. 
Exemplificaremos esta ação com o Período de 01/11/2010 a 05/11/2010. Feito isso, clique em 
Gerar Relatório. A página abaixo será exibida:

Clique no ícone  para visualizar o resumo de determinada requisição. Exemplificaremos com a 

Figura 2: Lista de Requisições



requisição 1394/2010. A seguinte tela será gerada:

Na seção Empenhos da Requisição, clique no link referente aos números do empenho associado à 
requisição para visualizá-lo. Exemplificaremos com o empenho . O sistema mostrará a 
tela a seguir:

Clique em  para fechar a janela.

Caso deseje visualizar determinada requisição associada ao empenho, clique no ícone . A 
página com o resumo da requisição será fornecida, conforme descrito anteriormente neste 
manual.

De volta à página onde são listadas as requisições cadastradas no período informado, clique em

 para visualizar a lista dos itens em formato de relatório, exemplificado abaixo:

Figura 4: Visualizar Empenho



Clique em Voltar para retornar à tela anterior.

Para imprimir o documento, clique no ícone .

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados
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Atender Requisições de Diárias

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestor de Diárias 

Perfil Gestor Diárias 
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de diárias e, por meio dela, pode-se realizar o 
atendimento de requisições de diárias solicitadas no sistema.

Para realizar esta operação, acesse SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Diárias → 
Atendimento → Atender.

O sistema exibirá a tela abaixo:

Figura 5: Relatório de Requisições por Período



Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Clique em Voltar para retornar à tela do menu principal.

Para redirecionar-se à tela inicial do portal administrativo, clique no link . 
Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, a busca por requisições de diárias deverá ser feita informando o Número/Ano de 
cadastro da mesma, ou selecionando a Unidade Requisitante ou a Unidade Custo. Utilize o ícone

 para localizar as unidades desejadas. Exemplificaremos esta ação com a Unidade Custo UFRN 
(11.00). Feito isso, clique em Buscar para prosseguir. Será apresentada a seguinte página:

A partir da tela acima, as seguintes opções são disponibilizadas pelo sistema ao usuário:

Atender Requisição

Clique no ícone  para atender a requisição desejada. Exemplificaremos com a de número 
3655/2011. A página a seguir será vista:

Para confirmar o atendimento da requisição, clique em Confirmar. Em seguida, será apresentada a
mensagem de sucesso que concluirá esta ação, acompanhada pelo resumo da requisição atendida:

Clique no link , correspondente aos números da requisição, para ver seu resumo. A tela 
abaixo será exibida:



Clique em  para fechar a janela.

Figura 5: Resumo da Requisição



Na tela anterior, clique em  para atender uma nova requisição. O sistema 
retornará para a tela de busca de requisições.

Para voltar à tela inicial do módulo, clique em .

Caso deseje ir para a página inicial da unidade a qual o usuário pertence, clique em .

Retornar Requisição

Clique no ícone  para retornar determinada requisição à sua unidade de origem. 
Exemplificaremos esta ação com a requisição 3639/2011. A página abaixo será vista:



Se desejar, informe a Justificativa do Retorno do campo em branco que o sistema disponibiliza. 

Figura 6: Retornar Requisição



Confirme o retorno da requisição selecionada clicando em Confirmar. A mensagem de sucesso, 
acompanhada pela tela com o resumo da requisição, será exibida:

Negar Requisição

Clique no ícone  para negar requisição. Exemplificaremos com a requisição de número 
3638/2011. A tela abaixo será gerada:

Figura 7: Mensagem de Sucesso



Insira a Justificativa da Negação da requisição e, em seguida, clique em Confirmar. A seguinte tela 
será visualizada:

Figura 8: Negar Requisição



Clique em  para atender uma nova requisição.

Para voltar à tela inicial do módulo, clique em .

Caso deseje ir para a página inicial da unidade a qual o usuário pertence, clique em .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Requisições de Diárias Atendidas

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestor de Diárias 

Perfil Gestor Diária
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de diárias, possibilitando a consulta das requisições 
de diárias de acordo com diversos critérios disponibilizados pelo sistema. Além disso, pode-se 
também visualizar o comprovante das requisições, o relatório da viajem e outras funções 
relacionadas.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Diárias 
→ Atendimento → Requisições Atendidas.

O sistema exibirá a tela abaixo:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Retorne à página anterior clicando em Voltar. Esta função será válida sempre que a opção estiver 
presente.

Figura 9: Mensagem de Sucesso



Na tela acima, o sistema solicita que os seguintes dados sejam informados para prosseguir com a 
consulta de requisições. São eles:

• Tipos da Requisição: O usuário deverá selecionar o tipo da requisição para que a busca seja 
realizada;

• Número/Ano: Informe o número e ano de cadastro da requisição;
• Status da Requisição: Selecione a partir da listagem feita pelo sistema, o status da requisição 

que deseja consultar;
• Proponente (Matrícula): Informe a matrícula do proponente da requisição;
• Proposto (CPF): Informe o CPF do usuário proposto;
• Unidade Requisitante: Informe o código ou selecione a unidade requisitante a partir da lista 

disponibilizada pelo sistema;
• Buscar nas Unidades Subordinadas: Caso a unidade requisitante selecionada anteriormente 

possua unidades subordinadas, habilite esta opção para buscar as requisições também nestas 
unidades;

• Período: Defina o período em as requisições desejadas foram cadastradas. Para isso, selecione 
as datas a partir do calendário virtual disponibilizado pelo sistema ao clicar no ícone , ou 
digite-as nos campos específicos.

Os critérios acima, listados na figura anterior, poderão variar de acordo com o Tipos da Requisição 
selecionada. Clique no ícone  para buscar as informações solicitadas para o preenchimento de 
cada um dos campos que o disponibiliza.

Exemplificaremos esta ação com os seguintes campos:

• Tipos da Requisição: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS;
• Status da Requisição ATENDIDA;
• Unidade Requisitante PROAD - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (11.02.02);
• Período 01/01/2011 a 31/12/2011. Feito isso, clique em Buscar para prosseguir. 

Os resultados serão apresentados da seguinte forma:

Ao posicionar o cursor do mouse sobre o login do usuário, informações referentes ao nome e à 
unidade a qual o usuário pertence são exibidas, conforme mostrado na figura acima. As opções 
disponibilizadas a partir desta tela serão explicadas em tópicos a seguir.

Visualizar Capa do Processo da Requisição

Clique no ícone  para visualizar a capa do processo da requisição. Exemplificaremos com a 
requisição 3426/2011. A seguinte página será gerada:



Figura 3: Capa do Processo da Requisição



Clique no link  e o sistema será direcionado para a página inicial do Portal 
Administrativo.

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Para imprimir o documento, clique no ícone .

Visualizar Requisição

Para visualizar a requisição selecionada, clique no ícone . O sistema mostrará a tela abaixo:



Figura 4: Resumo da Requisição



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Na seção de Empenhos da Requisição, clique no link  para consultar o empenho da 
requisição, visualizado abaixo:

Clique em  para fechar a página.

Para ver a requisição associada a determinado empenho, clique no ícone . O sistema mostrará a
página da requisição mostrada anteriormente.

Comprovante da Requisição

Clique no ícone  para consultar o comprovante da requisição, que será gerado pelo sistema 
conforme mostrado abaixo:

Figura 5: Consulta de Empenhos



Figura 6: Comprovante da Requisição



Clique no link  para retornar à página inicial do portal do sistema.

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Para imprimir o documento, clique no ícone .

O link , disponibilizado ao final do relatório, encaminhará o usuário à tela de 
consulta de diárias concedidas.

Imprimir Comprovante do Relatório de Viagem

De volta à tela dos resultados da busca, clique no ícone  para visualizar o relatório de viagem 
associado à requisição selecionada. Esta operação não está disponível para as requisição com o 
status ATENDIDA, uma vez que a viagem ainda não foi realizada. Contudo, esta função está 
detalhada no manual Buscar Requisições, listado em Manuais Relacionados, no fim desta página.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Inserir Dados do Pagamento

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestor de Diárias 

Perfil Gestor Diárias
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de diárias, tendo como finalidade inserir dados do 
pagamento em uma determinada requisição de diária.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Diárias 
→ Atendimento → Inserir Dados do Pagamento.

A página abaixo será gerada:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do portal administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, informe o Número e Ano da requisição para a qual deseja inserir os dados de 
pagamento. Exemplificaremos esta ação com a requisição 3655/2011. Feito isso, clique em Buscar 
para avançar. A página abaixo será visualizada:



No final da página, insira a Data de Pagamento e informe o número da Ordem Bancária. Utilize o 
calendário virtual disponibilizado pelo sistema ao clicar no ícone  para selecionar a data 
desejada, ou digite-a no campo específico. Exemplificaremos esta etapa com a Data de 

Figura 2: Resumo da Requisição



Pagamento definida para o dia 07/11/2011. Após informar os dados solicitados, clique em 
Atualizar para confirmar as configurações feitas. A mensagem de sucesso abaixo, acompanhada 
pelo resumo dos dados da requisição, será fornecida:

Clique no link  para voltar à página inicial do módulo. 

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Buscar Requisições de Diárias

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestor de Diárias 

Perfil Gestor Diárias
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de diárias, possibilitando a consulta das requisições 
de diárias de acordo com diversos critérios disponibilizados pelo sistema. Além disso, pode-se 
também visualizar o comprovante das requisições, o relatório da viagem e outras funções 
relacionadas.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Diárias 
→ Atendimento → Buscar Requisições.

O sistema exibirá a tela abaixo:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Retorne à página anterior clicando em Voltar. Esta função será válida sempre que a opção estiver 

Figura 3: Mensagem de Sucesso



presente.

Na tela acima, o sistema solicita que os seguintes dados sejam informados para prosseguir com a 
consulta de requisições. São eles:

• Tipo da Requisição: Selecione o tipo da requisição que deseja consultar. Por padrão, o sistema 
preenche este campo com REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS;

• Número/Ano: Informe o número e ano de cadastro da requisição;
• Status da Requisição: Selecione a partir da listagem feita pelo sistema o status da requisição que

deseja consultar;
• Proponente (Matrícula): Informe a matrícula do proponente da requisição;
• Proposto (CPF): Informe o CPF do usuário proposto;
• Unidade Requisitante: Informe o código ou selecione a unidade requisitante a partir da lista 

disponibilizada pelo sistema;
• Buscar nas Unidades Subordinadas: Caso a unidade requisitante selecionada anteriormente 

possua unidades subordinadas, habilite esta opção para buscar as requisições também nestas 
unidades;

• Período: Defina o período em que deseja consultar as requisições cadastradas. Para isso, 
selecione as datas a partir do calendário virtual disponibilizado pelo sistema ao clicar no ícone

, ou digite-as nos campos específicos.

Clique no ícone  para buscar as informações solicitadas para o preenchimento de cada um dos 
campos que o disponibiliza.

Exemplificaremos esta ação com a requisição de Número/Ano 1263/2011. Feito isso, clique em 
Buscar para prosseguir. Os resultados serão apresentados da seguinte forma:

Ao posicionar o cursor do mouse sobre o login do usuário, informações referentes ao nome e à 
unidade a qual o usuário pertence são exibidas, conforme mostrado na figura acima. A seguir, as 
opções disponibilizadas a partir desta tela serão descritas abaixo:

Visualizar Capa do Processo da Requisição

Clique no ícone  para visualizar a capa do processo da requisição. A seguinte página será 
gerada:

Clique no link  para retornar à página inicial do portal do sistema.

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Para imprimir o documento, clique no ícone .

Visualizar Requisição

Para visualizar a requisição selecionada, clique no ícone . O sistema mostrará a tela abaixo:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Na seção Empenhos da Requisição, clique no link , referente ao número do empenho da



requisição, para consultar os dados do empenho. A tela abaixo será gerada:

Clique em  para fechar a página.

Se desejar visualizar os dados da requisição associada ao empenho selecionado, clique no ícone
. O sistema exibirá a tela com o Resumo da Requisição, anteriormente descrita neste manual.

Comprovante da Requisição

Clique no ícone  para consultar o comprovante da requisição, que será gerado pelo sistema 
conforme mostrado abaixo:

Figura 5: Consulta de Empenho



Figura 6: Comprovante da Requisição



Clique no link  para retornar à página inicial do portal do sistema.

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Para imprimir o documento, clique no ícone .

Clique no link  para direcionar-se à tela de Consulta de Diárias Concedidas, onde o 
usuário poderá buscar por requisições de diárias concedidas pela Instituição através dos usuários 
responsáveis.

Imprimir Comprovante do Relatório de Viagem

De volta à tela dos resultados da busca, clique no ícone  para visualizar o relatório de viagem 
associado à requisição selecionada. O documento a seguir será visto:



Figura 7: Relatório de Viagem



Para voltar à página inicial do portal administrativo, clique em .

Retorne à página anterior clicando em Voltar.

Clique no ícone  para imprimir o documento.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Estornar Requisição de Diárias

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestor de Diárias 

Perfil Gestor Diárias 
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de diárias, possibilitando o estorno de requisições de
diárias cadastradas no sistema. O estorno de uma requisição implica no seu cancelamento e 
impossibilita a sua utilização.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Diárias 
→ Atendimento → Estornar Requisição.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta função será válida sempre que a opção 
estiver presente.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do portal administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, informe o Número e Ano da Requisição, e selecione o Tipo da Requisição que deseja
estornar. Exemplificaremos esta ação com a requisição de Número 2473, Ano 2011 e Tipo da 
Requisição REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. Feito isso, clique em Estornar para prosseguir. A tela abaixo 
será gerada:

Figura 1: Dados da Requisição



Clique no ícone  para os dados do resumo da requisição, que serão exibidos pelo sistema no 
seguinte formato:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Na seção Empenhos da Requisição, clique no link  para consultar o empenho associado.
Será mostrada a tela abaixo:

Clique em  para fechar a página.

Figura 2: Informações Gerais da Requisição

Figura 4: Consulta de Empenho



Caso deseje visualizar determinada requisição associada ao empenho, clique no ícone . O 
sistema irá mostrar a tela do resumo da requisição, exemplificada anteriormente no manual.

De volta à tela das informações gerais da requisição, insira a Justificativa do Estorno no campo em 
branco fornecido pelo sistema e, em seguida, clique em Estornar para confirmar a operação. Será 
vista a mensagem de sucesso abaixo:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Retornar Requisição de Diárias

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestor de Diárias 

Perfil Gestor Diárias 
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de diárias, possibilitando que requisições 
cadastradas no sistema sejam retornadas à unidade de origem. O retorno de uma requisição 
possibilita que o usuário requisitante altere os dados informados no cadastro da mesma.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Diárias 
→ Atendimento → Retornar Requisição.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página do portal administrativo, clique no link . Esta opção é
válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o usuário deverá informar o Número/Ano da requisição que deseja retornar, assim 
como o Tipo da Requisição. Exemplificaremos esta ação com a requisição 3656/2011, do tipo 
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. Feito isso, clique em Buscar para prosseguir. Será visualizada a tela 
abaixo:



Clique no ícone  para consultar o resumo da requisição selecionada. O 
documento a seguir será gerado:

Clique em Fechar para fechar a página e retornar à tela anterior.

De volta à página dos dados gerais da requisição, clique e insira a Justificativa do Retorno no 
campo em branco que é disponibilizado. Para concluir a operação, clique em Retornar Requisição. 
A mensagem de sucesso abaixo será apresentada:

Clique no link  para consultar o resumo da requisição retornada. A tela gerada em 
seguida será semelhante à demonstrada anteriormente.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Atender Relatório de Viagem

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestor de Diárias 

Perfil Gestor Diárias 
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de diárias, possibilitando que seja feito o 
atendimento dos relatórios enviados por servidores que solicitaram e tiveram suas viagens 
internacionais atendidas.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Diárias 
→ Atendimento → Atender Relatório de Viagem.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Figura 2: Informações Gerais da Requisição



Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do portal administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, informe o Número e o Ano da requisição cujo relatório de viagem deseja atender. 
Neste caso, exemplificaremos com a requisição 1263/2011. Clique em Buscar para prosseguir. O 
sistema irá gerar a página abaixo:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Nesta etapa do procedimento, o sistema exibe o relatório enviado pelo servidor para aprovação. 
Clique em Atender para efetuar o atendimento do relatório. A seguinte mensagem de sucesso 
será apresentada:

Figura 1: Buscar Relatórios

Figura 2: Relatório de Viagem



Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Retornar Relatório de Viagem

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestor de Diárias 

Perfil Gestor Diárias 
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de diárias, possibilitando que os relatórios enviados 
por servidores que solicitaram e tiveram suas viagens internacionais atendidas sejam retornados 
para averiguações.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Diárias 
→ Atendimento → Retornar Relatório de Viagem.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do portal administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, informe o Número e o Ano da requisição cujo relatório de viagem deseja retornar. 
Neste caso, exemplificaremos com a requisição 1753/2011. Clique em Buscar para prosseguir. O 
sistema irá gerar a página abaixo:

Figura 3: Mensagem de Sucesso

Figura 1: Buscar Relatórios



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Nesta etapa do procedimento, o sistema exibe o relatório enviado pelo servidor para aprovação. 
Insira a Justificativa utilizada para executar a operação e, em seguida, clique em Retornar para 
encaminhar o relatório de volta à origem. A seguinte mensagem de sucesso será apresentada:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Papéis de Trabalho de Diárias

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestor de Diárias 

Perfil Gestor Diárias
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de diárias, permitindo listar as requisições de diárias 
por período e detalhar seus dados orçamentários, informando empenho e ordem bancária.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Diárias 

Figura 2: Relatório de Viagem



→ Papéis de Trabalho → Diárias.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do portal administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o usuário deverá informar os seguintes dados antes de prosseguir com a operação. 
São eles:

• Tipo de Requisição: Selecione o tipo da requisição que deseja consultar;
• Mês: Selecione a partir da listagem disponibilizada pelo sistema o mês de referência desejado;
• Ano: Informe o ano de referência;
• Unidade Gestora do Empenho: Informe o código ou selecione a unidade gestora responsável 

pelo empenho associado à requisição. Se preferir, clique no ícone  para localizá-la;
• Considerar Data: Selecione se deseja usar a Data de Envio ou Data de Empenho como referência

para a busca que será feita.

Exemplificaremos esta ação preenchendo os campos acima com as seguintes informações:

• Tipo de Requisição: Diárias;
• Mês: Outubro;
• Ano: 2011;
• Unidade Gestora do Empenho: CCHLA;
• Considerar Data: Data de Envio.

Feito isso, clique em Gerar Relatório para continuar com o procedimento. Os resultados serão 
mostrados na seguinte configuração:

Figura 1: Buscar Relatório



Clique no link  para retornar à página inicial do portal administrativo.

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Clique no ícone  para imprimir a página.

Na lista exibida pelo sistema, clique no link , referente ao número do empenho da requisição 
de protocolo 47279/2011, para visualizar a página dos Dados do Empenho, conforme mostrado 
abaixo:

Para fechar a página, clique no ícone . Esta função será válida sempre que a opção 

Figura 2: Papel de Trabalho

Figura 3: Dados do Empenho



estiver presente. 

Posicione o cursor do mouse sobre o ícone  para visualizar dados sobre o usuário que efetuou o
cadastro do empenho.

Clique no link  para consultar o resumo da requisição associada. A página a seguir será 
gerada:

Clique em  para fechar a página.

Na seção Empenhos da Requisição, clique no link , referente aos números do empenho,
para visualizá-lo. A tela abaixo será mostrada:

Clique no ícone  para visualizar os dados da requisição associada ao empenho selecionado. A 
página do resumo da requisição, conforme descrita anteriormente neste manual, será gerada.

Retornando à página do relatório, fornecida logo após a busca, clique no link , 
correspondente à ordem bancária da requisição de protocolo 46943/2011 para visualizar a tela 
com os Dados da Liquidação, conforme mostrado a seguir:

Figura 5: Consultar Empenho



Na tela acima, clique no link  para consultar os Dados do Empenho, gerado pelo 
sistema da seguinte maneira:

Figura 6: Dados da Liquidação



Figura 7: Dados do Empenho



Nesta página são disponibilizados diversos links nas seções Centros de Custo, Anulação de 
Empenho e Reforço de Empenho. Clique no link desejado para consultar informações específicas 
relacionadas a cada item selecionado. Já na seção Liquidações Associadas, o ícone  permite 
visualizar, em formato de relatório, as ordens bancárias das liquidações associadas ao empenho. A
página a seguir ilustra o resultado desta ação:

Clique no link  para retornar à página inicial do portal administrativo.

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Clique no ícone  para imprimir a página.

De volta à lista de requisições de diárias fornecidas pelo sistema após a busca, clique no ícone  
para ver o resumo de determinada requisição. A página gerada em seguida pelo sistema será 
semelhante à tela dos dados da requisição, descrita anteriormente neste manual.

Bom Trabalho!

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Boletim Informativo de Diárias

Sistema SIPAC 

Figura 8: Dados da Liquidação de Empenho



Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestor de Diárias 

Perfil Gestor Diárias
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de diárias da Instituição, possibilitando visualizar os 
boletins informativos associados às requisições.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Diárias 
→ Relatórios → Boletim Informativo.

O sistema irá gerar a seguinte tela:

Para retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta função será válida sempre que a opção 
estiver presente.

Caso deseje voltar para a tela inicial do portal administrativo, clique no link .

Na tela acima, o usuário poderá buscar por requisições informando o Ano de referência ou o 
Período de cadastro. Para esse último campo, utilize o calendário virtual disponibilizado pelo 
sistema ao clicar no ícone  para selecionar as datas desejadas, ou digite-as nos campos 
específicos.

Exemplificaremos esta ação com o Ano 2011. Feito isso, clique em Gerar Relatório para 
prosseguir. Os resultados serão exibidos da seguinte maneira:

Para imprimir a lista em formato de relatório, clique em . Será fornecido o seguinte 
relatório:

Figura 2: Lista de Requisições Atendidas



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o documento, clique no ícone .

Retorne à página inicial do portal administrativo clicando no link .

De volta à tela da lista de requisições atendidas, clique no ícone  para visualizar determinada 
requisição. Exemplificaremos com a requisição de número 86/2011. A seguinte página será 
fornecida:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Na seção Empenhos da Requisição, clique no link  para consultar o empenho. Será gerada 
a página abaixo:

Clique em  para fechar a página.

Caso deseje visualizar os detalhes de determinada requisição associada ao empenho, clique no 
ícone . O sistema irá gerar a tela com o resumo da requisição, conforme descrito anteriormente 
neste manual.

Na tela da lista de requisições, clique no ícone  para detalhar o boletim informativo desejado. 
Esta ação será exemplificada com a requisição 87/2011. A página abaixo será mostrada:

Figura 3: Boletim Informativo de Diárias



Se desejar visualizar o documento acima no formato para impressão, clique em

. A tabela a seguir será disponibilizada:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Relatório de Diárias Concedidas por Ano

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pela gestão de diárias 

da Instituição 
Perfil Gestor Diárias 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário emita um relatório contendo a lista de diárias 

Figura 6: Dados da Solicitação de Informativo

Figura 7: Informativo



concedidas pela Instituição aos seus servidores em um determinado ano. Para isso, acesse o SIPAC
→ Módulos → Atendimento de Requisições → Diárias → Relatórios → Diárias Concedidas por Ano.

A seguinte página será exibida pelo sistema:

Para gerar o relatório, é necessário informar o Ano desejado e a Unidade dos servidores que 
receberam diárias. Caso deseje visualizar as diárias concedidas para os servidores de todas as 
unidades da Instituição, deixe o campo Unidade em branco.

Ressaltamos que, para informar a Unidade, é possível inserir seu código ou selecioná-la na lista 
disponibilizada pelo sistema.

Caso não saiba o código ou a denominação da Unidade cujas diárias concedidas serão listadas no 
relatório, clique no ícone  para realizar uma busca.

Utilizaremos como exemplo o Ano: 2011 e a Unidade: 1300 - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, 
LETRAS E ARTES (13.00).

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar.

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Para prosseguir, clique em Gerar Relatório. O Relatório de Diárias Concedidas por Ano será 
disponibilizado no seguinte formato:

Figura 1: Opções para a Listagem



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Se desejar fechar o relatório, clique em Fechar. 

Para imprimir o relatório, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em , no 
topo da página.

Bom Trabalho!

Figura 2: Relatório de Diárias Concedidas por Ano



Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Relatório de Requisições de Diárias por Unidade

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pela gestão de diárias 

da Instituição 
Perfil Gestor Diárias 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário visualize a lista de requisições de diárias de uma 
determinada unidade da Instituição que foram atendidas e, se desejar, visualize os detalhes de 
uma determinada requisição. Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições 
→ Diárias → Relatórios → Diárias por Unidade.

A seguinte página será apresentada pelo sistema:

Nesta página, é necessário informar a Unidade cujas requisições de diárias foram atendidas e 
deverão ser listadas e o Ano ou Período de tempo das requisições.

Vale ressaltar que, para informar a Unidade desejada, é possível inserir seu código ou selecioná-la 
na lista disponibilizada pelo sistema. Caso não saiba o código ou a denominação da Unidade, 
clique no ícone  para realizar uma busca.

Como exemplo, utilizaremos a Unidade: 1135 - SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35) e o 
Ano: 2011.

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta ação será válida em todas as telas em 
que estiver presente.

Para prosseguir, clique em Gerar Relatório. A Lista de Requisições Atendidas será disponibilizada 
pelo sistema conforme figura a seguir:

Figura 1: Opções para a Listagem



Caso deseje imprimir a Lista de Requisições Atendidas, clique em . A lista passará a 
ser exibida pelo sistema em formato de relatório:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o relatório, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em , no 
topo da página.

De volta à página anterior, que contém a Lista de Requisições Atendidas, clique no ícone  para 
visualizar os detalhes de uma determinada requisição listada. Exemplificaremos com a requisição 
251/2011 - NOME DO PROPOSTO, cujo resumo será apresentado no seguinte formato:

As ações contidas nessa tela serão explicadas detalhadamente no manual Consultar Requisições 
de Diárias Atendidas, listado em Manuais Relacionados, no fim desta página.

Figura 3: Relatório das Requisições de Diárias por Unidade

Figura 2: Lista de Requisições Atendidas



Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

• Consultar Requisições de Diárias Atendidas
<< Voltar - Manuais do SIPAC

Relatório de Requisições de Diárias por Período

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pela gestão de diárias 

da Instituição 
Perfil Gestor Diárias 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário visualize a lista de requisições de diárias cadastradas 
em um período de tempo e atendidas pela Instituição e, se desejar, visualize os detalhes de uma 
determinada requisição. Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → 
Diárias → Relatórios → Diárias por Período.

A seguinte página será exibida:

É necessário informar o Ano ou Período de cadastro das requisições de diárias atendidas. 
Utilizaremos como exemplo o Período: 20/10/2011 a 31/10/2011.

Caso deseje retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta ação será válida em todas as telas 
que a contenha.

Para prosseguir com a operação, clique em Gerar Relatório. O sistema o direcionará para a Lista 
de Requisições Atendidas, conforme figura abaixo:

Se desejar imprimir a Lista de Requisições Atendidas, clique em . A lista será 
disponibilizada em formato de relatório:



Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Caso deseje imprimir o relatório, clique em .

Se desejar retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em , no 
topo do relatório.

De volta à Lista de Requisições Atendidas, clique no ícone  ao lado de uma determinada 
requisição para visualizar seu resumo. Exemplificaremos com a requisição 3605/2011 - NOME DO 
PROPOSTO.

O Resumo da Requisição será apresentado pelo sistema conforme figura a seguir:

As ações contidas nessa tela serão detalhadas no manual Consultar Requisições de Diárias 
Atendidas, listado em Manuais Relacionados, no fim desta página.

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

• Consultar Requisições de Diárias Atendidas
<< Voltar - Manuais do SIPAC

Relatório de Requisições de Diárias por Proposto e Período

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pela gestão de diárias 

da Instituição 
Perfil Gestor Diárias 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário visualize uma lista contendo as requisições de diárias 

Figura 3: Relatório das Requisições de Diárias por Período



atendidas de um proposto em um determinado período de tempo e, se desejar, visualize o resumo
com os detalhes de uma requisição. Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de 
Requisições → Diárias → Relatórios → Diárias por Proposto e Período.

A seguinte página será apresentada pelo sistema:

Informe o CPF do Proposto, ou servidor, cujas requisições de diárias deverão ser listadas e o Ano 
ou Período de tempo das requisições.

Caso não saiba o CPF do Proposto, clique em  para realizar uma busca.

Exemplificaremos com o CPF do Proposto: 000.000.000-00 e o Ano: 2011.

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta ação será válida em todas as telas em 
que estiver presente.

Para prosseguir, clique em Gerar Relatório. A Lista de Requisições Atendidas será exibida no 
seguinte formato:

Clique em  se desejar imprimir a lista, que passará a ser exibida em formato de 
relatório:

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Clique em  se desejar imprimir o relatório.

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

De volta à Lista de Requisições Atendidas, clique em  para visualizar os detalhes de uma 
determinada requisição. Exemplificaremos com a requisição de número 251/2011.

O sistema o direcionará para uma nova página contendo o Resumo da Requisição:

Figura 3: Relatório das Requisições de Diárias por Período



As ações contidas nessa página serão detalhadas no manual Consultar Requisições de Diárias 
Atendidas, listado em Manuais Relacionados, no fim desta página.

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

• Consultar Requisições de Diárias Atendidas
<< Voltar - Manuais do SIPAC

Relatório de Requisições de Diárias por Cargo/Função

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pela gestão de diárias 

da Instituição 
Perfil Gestor Diárias 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário visualize a lista de requisições de diárias cadastradas 
por servidores de um determinado cargo/função em um período de tempo específico, que já 
tenham sido atendidas pela Instituição. Além disso, permite que o usuário visualize os detalhes 
das requisições listadas. 

Para realizar a operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Diárias → 
Relatórios → Diárias por Cargo/Função.

O sistema o direcionará para a página a seguir:

Aqui, informe a Nacionalidade Diária, dentre as opções Nacional ou Internacional; selecione o 
cargo ou função desejada; e informe o Ano ou Período específico do cadastro das requisições de 
diárias atendidas.

Como exemplo, utilizaremos a Nacionalidade Diária: Nacional; o cargo Cargos de Nível Superior; e 
o Período: 20/10/2011 a 31/10/2011.

Para retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta ação será válida em todas as telas em que 
for apresentada.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida 
posteriormente.

Se desejar prosseguir com a consulta, clique em Gerar Relatório. A Lista de Requisições Atendidas 
será exibida pelo sistema:

Caso deseje imprimir a lista, clique em . O sistema disponibilizará o Relatório das 



Requisições Concedidas por Cargo em formato para impressão:

Clique em Voltar se desejar retornar à página anterior. 

Para imprimir o relatório, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Ainda na Lista de Requisições Atendidas, clique em  ao lado das requisições listadas para 
visualizar seus detalhes. Utilizaremos como exemplo a requisição de número 3605/2011, que será 
exibida conforme figura a seguir:

As ações presentes nessa página serão explicadas no manual Consultar Requisições de Diárias 
Atendidas, listado em Manuais Relacionados, no fim desta página.

Se desejar retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

• Consultar Requisições de Diárias Atendidas
<< Voltar - Manuais do SIPAC

Relatório de Requisições de Diárias por Período que Possuem Fim de Semana

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pela gestão de diárias 

da Instituição 
Perfil Gestor Diárias 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário emita um relatório contendo a lista de requisições de 
diárias cadastradas em um determinado ano ou período de tempo, e que possuem um ou mais 

Figura 3: Relatório das Requisições Concedidas por Cargo



fins de semana. Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Diárias → 
Relatórios → Diárias por Período que Possuem Fim de Semana.

O sistema o direcionará para a seguinte página:

Nessa página, é necessário informar o Ano ou o Período de cadastro das requisições que deverão 
constar no relatório. Vale ressaltar que, para informar as datas no campo Período, é possível 
digitá-las ou selecioná-las no calendário exibido ao clicar no ícone .

Como exemplo, utilizaremos o Período: 01/10/2011 a 15/10/2011.

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Para prosseguir, clique em Gerar Relatório. O Relatório das Requisições de Diárias que Possuem 
Fim de Semana será disponibilizado no seguinte formato:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Figura 2: Relatório das Requisições de Diárias que Possuem Fim de Semana



Para imprimir o relatório, clique em .

Se desejar retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em , no 
topo do relatório.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Relatório de Requisições de Diárias por Localidade

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pela gestão de diárias 

da Instituição 
Perfil Gestor Diárias 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário visualize a lista de requisições de diárias para uma 
determinada localidade que tenham sido previamente cadastradas e atendidas pela Instituição e, 
se desejar, visualize os detalhes de uma requisição específica. Para isso, acesse o SIPAC → 
Módulos → Atendimento de Requisições → Diárias → Relatórios → Diárias por Localidade.

A seguinte página será disponibilizada:

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta ação será válida em todas as telas que
a contenha.

Para iniciar a operação, é necessário informar a localidade das diárias que irá constar no relatório. 
Para isso, clique em .

A seguinte tela será apresentada:

Informe o Nome da localidade desejada e se ela é uma Cidade no País ou uma Cidade Fora do País.

Figura 2: Busca de Cidade



Para exemplificar, utilizaremos o Nome: João Pessoa e a opção Cidade no País selecionada.

Se desejar fechar essa tela e retornar à página anterior, clique em . Esta ação será 
válida em todas as telas em que estiver presente.

Para prosseguir, clique em Buscar. A lista de Cidades Encontradas que atendem aos critérios 
informados será exibida embaixo do campo de busca, conforme figura a seguir:

Para selecionar uma das cidades encontradas, clique em Incluir. O sistema o direcionará de volta à
seguinte página:

Caso deseje outra localidade, repita a operação.

Nesta página, após inserir a(s) localidade(s) desejada(s), é necessário informar o Ano ou Período de
cadastro das requisições de diárias atendidas. Utilizaremos como exemplo o Período: 01/03/2011 
a 30/03/2011.

Para prosseguir com a operação, clique em Gerar Relatório. O sistema o direcionará para a Lista 
de Requisições Atendidas:

Figura 4: Opções para a Listagem

Figura 3: Busca por Cidade; Cidades Encontradas



Clique em  se desejar imprimir a lista, que será apresentada em formato de 
relatório:

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar.

Para imprimir o relatório, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em , no 

Figura 6: Relatório das Requisições de Diárias por Localidade

Figura 5: Lista de Requisições Atendidas



topo da página.

De volta à Lista de Requisições Atendidas, clique no ícone  ao lado de uma das requisições 
listadas para visualizar seus detalhes. 

Como exemplo, utilizaremos a requisição de número 420/2011.

O Resumo da Requisição será apresentado pelo sistema conforme figura a seguir:



Figura 7: Resumo da Requisição



As ações contidas nessa tela serão explicadas detalhadamente no manual Consultar Requisições 
de Diárias Atendidas, listado em Manuais Relacionados, no fim desta página.

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

• Consultar Requisições de Diárias Atendidas
<< Voltar - Manuais do SIPAC

Relatório de Requisição de Diária Fora do Prazo

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pela gestão de diárias 

da Instituição 
Perfil Gestor Diárias 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário visualize uma lista contendo as requisições de diárias 
que passaram do prazo definido pela Instituição para solicitação, se desejar, visualize os detalhes 
de uma determinada requisição. Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de 
Requisições → Diárias → Relatórios → Relatório de Requisição de Diária Fora do Prazo.

O sistema o direcionará para a página a seguir:

Para realizar a consulta por diárias fora do prazo, informe a Unidade solicitante das diárias e seu 
Ano ou Período.

Vale ressaltar que, para informar a Unidade desejada, é possível inserir seu código ou selecioná-la 
na lista disponibilizada pelo sistema. Caso não saiba o código ou a denominação da Unidade, 
clique no ícone  para realizar uma busca.

Já no campo Período, é possível digitar as datas desejadas ou selecioná-las no calendário exibido 
ao clicar no ícone .

Exemplificaremos com a Unidade: 1300 - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (13.00)
e o Período: 20/10/2011 a 31/12/2011.

Para prosseguir com a operação, clique em Gerar Relatório. A lista de requisições de diárias fora 
do prazo será apresentada pelo sistema conforme figura abaixo:



Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta ação será válida em todas as telas em que 
estiver presente.

Se desejar imprimir a lista, clique em . O Relatório das Requisições de Diárias Fora 
do Prazo de 10 Dias será, então, disponibilizado:

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Se desejar imprimir o relatório, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

De volta à lista requisições de diárias fora do prazo, clique em  ao lado de uma das requisições 
listadas para visualizar seus detalhes. 

O Resumo da Requisição será apresentado no seguinte formato:

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Figura 3: Relatório das Requisições de Diárias Fora do Prazo de 10 Dias

Figura 2: Lista de Requisições de Diárias Fora do Prazo



Relatório de Requisições de Diárias Internacionais sem o Relatório da Viagem

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pela gestão de diárias 

da Instituição 
Perfil Gestor Diárias 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário emita um relatório contendo a lista de requisições de 
diárias internacionais cadastradas e atendidas pela Instituição, cujos relatórios de viagem ainda 
não foram cadastrados no sistema. Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de 
Requisições → Diárias → Relatórios → Relatório de Diárias Internacionais sem o Relatório da 
Viagem.

O relatório será exibido no seguinte formato:



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o relatório, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em , no 
topo da página.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Figura 1: Relatório de Requisições de Diárias Sem Relatório de Viagens
Cadastrado



Atender Requisições de Hospedagem

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pela gestão de 

hospedagens da Instituição 
Perfil Gestor Hospedagem 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário realize o atendimento de requisições de hospedagem 
previamente cadastradas no sistema da Instituição. Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → 
Atendimento de Requisições → Hospedagem → Atendimento → Atender.

A seguinte tela será exibida, contendo as Opções de Busca pela requisição que deverá ser 
atendida:

Para realizar a busca pela requisição desejada, informe seu Número/Ano, sua Unidade 
Requisitante ou sua Unidade Custo. Vale ressaltar que para informar a Unidade Requisitante ou a 
Unidade Custo, é possível informar seu código ou selecioná-la na lista disponibilizada pelo sistema.

Caso não saiba o código ou a denominação da unidade desejada, clique no ícone  para realizar 
uma busca.

Como exemplo, utilizaremos a Unidade Custo: 1100 - UFRN (11.00).

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta ação será válida em todas as telas em 
que estiver presente.

Para prosseguir, clique em Buscar. A Lista de Requisições será exibida pelo sistema embaixo do 
campo de busca, conforme figura a seguir:

A partir dessa página, é possível visualizar os detalhes da requisição, bem como atendê-la, 
retorná-la ou negá-la. Essas ações serão explicadas detalhadamente abaixo, neste mesmo manual.

Figura 2: Opções de Busca; Lista de Requisições

Figura 1: Opções de Busca



Visualizar Detalhes da Requisição

Para visualizar os detalhes de uma das requisições de hospedagem que atendem aos critérios de 
busca utilizados, clique em seu número. Exemplificaremos com a requisição 1189/2011. O Resumo
da Requisição será apresentado pelo sistema no seguinte formato:

Atender Requisição

Caso deseje atender uma das requisições de hospedagem listadas, clique em . Utilizaremos 
novamente como exemplo a requisição de número 1189/2011.

A seguinte página será disponibilizada:

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Se desistir da operação, clique em Cancelar e 
confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Estas ações serão válidas em 
todas as telas que as contenham.

Para prosseguir com o atendimento da requisição, clique em Confirmar. Uma nova tela será 
exibida pelo sistema, contendo uma mensagem de confirmação do atendimento:

Se desejar atender uma nova requisição, clique em  e repita a operação.

Para retornar ao menu de atendimento de requisições de hospedagem, clique em
.

Clique em  para retornar à página inicial do Portal Administrativo.

As ações listas acima serão válidas em todas as telas em que forem apresentadas.

Retornar Requisição

Clique no ícone  ao lado de uma das requisições listadas para retorná-la a sua origem, ou seja, 
ao usuário requisitante. Para exemplificar, utilizaremos a requisição 1188/2011.

O sistema o encaminhará para a página a seguir:

Figura 5: Mensagem de Sucesso do Atendimento; Requisição



É necessário inserir uma Justificativa do Retorno da requisição. Exemplificaremos com a 
Justificativa do Retorno: O hotel em questão não tem mais quartos disponíveis para reserva no 
período indicado. Favor rever a requisição e inserir um novo hotel para hospedagem.

Após inserir a justificativa, clique em Confirmar para prosseguir. Uma mensagem confirmando o 
retorno será exibida pelo sistema no topo da seguinte página:

Figura 6: Resumo da Requisição



Negar Requisição

Se desejar negar uma requisição, clique no ícone  ao seu lado. Utilizaremos como exemplo a 
requisição de número 1187/2011. O sistema o direcionará para a página a seguir:

Confira os dados da requisição e, se estiver certo que deseja negá-la, clique em Confirmar. Uma 
mensagem de sucesso da operação será disponibilizada pelo sistema no topo da seguinte página:

Figura 7: Mensagem de Confirmação do Retorno; Requisição

Figura 8: Resumo da Requisição



Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Consultar Requisições de Hospedagem Atendidas

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pela gestão de 

hospedagens da Instituição 
Perfil Gestor Hospedagem 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário realize uma busca por requisições de hospedagem 
previamente cadastradas no sistema da Instituição e atendidas, bem como visualize seus detalhes,
seu comprovante de cadastro e a capa do processo associado a ela.

Para realizar a operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → 
Hospedagem → Atendimento → Requisições Atendidas.

O sistema apresentará a seguinte página:

Figura 9: Mensagem de Sucesso da Negação; Requisição



Para realizar uma busca por uma determinada requisição de hospedagem, informe um ou mais 
dos seguintes dados:

• Tipos da Requisição. Levando em conta que a operação é de consulta a requisições de 
hospedagem, o tipo informado deve ser REQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM;

• Número/Ano da requisição. Vale ressaltar que, se este campo for selecionado e informado, não 
será necessário informar nenhum outro critério de busca;

• Status da Requisição;
• Proponente (Matrícula);
• Proposto (CPF);
• Unidade Requisitante. Para isso, informe o código da unidade ou selecione-a na lista 

disponibilizada pelo sistema;
• Selecione a opção Buscar nas Unidades Subordinadas, se desejar;
• Período de cadastro da requisição.

Caso não saiba o código ou a denominação da Unidade Requisitante desejada ou a matrícula do 
proposto, clique no ícone  para realizar uma busca.

Ressaltamos que, no campo Período, é possível digitar as datas desejadas ou selecioná-las no 
calendário exibido ao clicar no ícone .

Para exemplificar, utilizaremos o Número/Ano: 714/2009.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida 
posteriormente.

Para prosseguir, clique em Buscar. A Lista de Requisições que atendem aos critérios de busca 
informados será exibida pelo sistema em uma nova página:

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta ação será válida em todas as telas em 
que estiver presente.

A partir desta tela, é possível visualizar a capa do processo associado à requisição, visualizar os 
detalhes da requisição e visualizar seu comprovante de cadastro. Essas ações serão explicadas 
detalhadamente abaixo, neste mesmo manual.

Figura 1: Opções de Busca



Visualizar Capa do Processo da Requisição

Clique no ícone  se desejar visualizar a capa do processo associado à requisição de hospedagem.
A capa será apresentada conforme figura a seguir:



Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Figura 3: Capa do Processo



Clique em  para imprimir a capa.

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Visualizar Requisição

Para visualizar os detalhes da requisição, clique no ícone . O sistema o direcionará para uma 
nova página contendo o Resumo da Requisição, conforme figura a seguir:

Se desejar visualizar o empenho associado à requisição, clique em seu número. Esta ação será 
detalhada no manual Consultar Empenhos, listado em Manuais Relacionados, no fim desta página.

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Visualizar Comprovante da Requisição

Se desejar visualizar o comprovante de cadastro da requisição, clique em . As Informações 
Gerais da Requisição serão disponibilizadas no seguinte formato:



Figura 5: Informações Gerais da Requisição



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o relatório, clique em  ou em .

Se desejar retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em , no 
topo do relatório.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

• Consultar Empenhos
<< Voltar - Manuais do SIPAC

Buscar Requisições de Hospedagem

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pela gestão de 

hospedagens da Instituição 
Perfil Gestor Hospedagem 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário realize uma busca por requisições de hospedagem 
previamente cadastradas no sistema da Instituição. Além disso, utilizando esta operação, é 
possível visualizar os detalhes da requisição, seu comprovante de cadastro e a capa do processo 
associado a ela.

Para realizar a busca, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Hospedagem 
→ Atendimento → Buscar Requisições.

O seguinte página será apresentada pelo sistema, contendo as Opções de Busca por requisições:

Para realizar uma busca por requisições de hospedagem, informe um ou mais dos seguintes 
critérios:

• Número/Ano da requisição. Vale ressaltar que, se este campo for selecionado e informado, não 
será necessário informar nenhum outro critério de busca;

• Status da Requisição;
• Proponente (Matrícula);
• Proposto (CPF);
• Unidade Requisitante. Para isso, informe o código da unidade ou selecione-a na lista 

disponibilizada pelo sistema;
• Selecione a opção Buscar nas Unidades Subordinadas, se desejar;
• Período de cadastro da requisição.

Caso não saiba o código ou a denominação da Unidade Requisitante desejada ou a matrícula do 
proposto, clique no ícone  para realizar uma busca.



No campo Período, é possível digitar as datas desejadas ou selecioná-las no calendário exibido ao 
clicar no ícone .

Utilizaremos como exemplo a Unidade Requisitante: CT - DIREÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA 
(14.31).

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida 
posteriormente.

Para prosseguir, clique em Buscar. O sistema o direcionará para uma nova página contendo a Lista
de Requisições encontradas, conforme figura a seguir:

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta ação será válida em todas as telas em que 
for apresentada.

A partir desta página, é possível visualizar os detalhes da requisição, visualizar seu comprovante de
cadastro e, por fim, visualizar a capa do processo associado à ela. Essas ações serão detalhadas 
abaixo, neste mesmo manual.

Visualizar Requisição

Para visualizar a requisição em detalhes, clique no ícone . O sistema o direcionará para uma 
nova página contendo o Resumo da Requisição, conforme figura a seguir:

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Visualizar Comprovante da Requisição

Se desejar visualizar o comprovante de cadastro da requisição, clique no ícone . As Informações
Gerais da Requisição serão exibidas em formato de relatório, em uma nova página:



Figura 4: Informações Gerais da Requisição



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Se desejar imprimir o relatório, clique em  ou em .

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Visualizar Capa do Processo da Requisição

Caso deseje visualizar a capa do processo associado à requisição de hospedagem, clique no ícone
. A capa será disponibilizada no seguinte formato:



Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Figura 5: Capa do Processo



Clique em  para imprimir a capa.

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Estornar Requisição de Hospedagem

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pela gestão de 

hospedagens da Instituição 
Perfil Gestor Hospedagem 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário estorne uma requisição de hospedagem previamente 
cadastrada no sistema da Instituição, ou seja, que a cancele e impossibilite uma futura utilização. 
Vale ressaltar que, caso haja algum orçamento associado à requisição, o mesmo será liberado 
após a confirmação do estorno.

Para realizar a operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → 
Hospedagem → Atendimento → Estornar Requisição.

O sistema o direcionará para a seguinte página:

Informe o Número, o Ano e o Tipo da Requisição que deseja estornar. Utilizaremos como exemplo 
o Número: 195; o Ano: 2011; e o Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM.

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida 
posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Clique em Estornar para realizar a operação. Uma nova página será exibida contendo as 
Informações Gerais da Requisição:

Clique em  se desejar visualizar os detalhes da requisição que será estornada. 

O Resumo da Requisição será disponibilizado em uma nova página:

Figura 1: Dados da Requisição



Se desejar visualizar o empenho associado à requisição, clique em seu número. Esta ação será 
detalhada no manual Consultar Empenhos, listado em Manuais Relacionados, no fim deste mesmo
manual.

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Caso deseje retornar à página inicial do módulo Portal Administrativo, clique em
.

De volta à página anterior, que contém as Informações Gerais da Requisição, informe a 
Justificativa do Estorno da mesma.

Exemplificaremos com a Justificativa do Estorno: A viagem não será mais realizada, portanto a 
hospedagem requisitada não é mais necessária.

Confira os dados da requisição e a justificativa inserida e, caso esteja certo do estorno, clique em 
Estornar para confirmá-lo. A seguinte mensagem de sucesso da operação será apresentada pelo 
sistema:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

• Consultar Empenhos
<< Voltar - Manuais do SIPAC

Retornar Requisição de Hospedagem

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pela gestão de 

hospedagens da Instituição 
Perfil Gestor Hospedagem 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário retorne uma determinada requisição de hospedagem 
previamente cadastrada no sistema da Instituição à sua unidade de origem. Para isso, acesse o 
SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Hospedagem → Atendimento → Retornar 
Requisição.

O sistema apresentará a seguinte página:

Para realizar a busca pela requisição que deseja retornar, informe seu Número/Ano e o Tipo da 
Requisição. Utilizaremos como exemplo o Número/Ano: 695/2007 e o Tipo da Requisição: 
REQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida 
posteriormente.

Clique em Buscar para prosseguir. O sistema o direcionará para uma nova página contendo as 
Informações Gerais da Requisição:



Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Caso deseje visualizar os detalhes da requisição que será retornada, clique em . O
Resumo da Requisição será disponibilizado no seguinte formato:

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar.

De volta à página anterior, com as Informações Gerais da Requisição, insira uma Justificativa do 
Retorno da requisição à sua unidade de origem. 

Para exemplificar, utilizaremos a Justificativa do Retorno: A hospedagem solicitada nesta 
requisição já foi objeto de outra requisição cadastrada e atendida no sistema.

Após inserir a justificativa, clique em Retornar Requisição para prosseguir. Uma mensagem de 
sucesso da operação será exibida pelo sistema no topo da seguinte página:

Para visualizar os detalhes da requisição, clique em seu número. Esta ação foi explicada 
anteriormente, neste mesmo manual.

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Relatório de Requisições de Hospedagem por Unidade

Sistema SIPAC 
Módulo Portal Administrativo 
Usuário Servidores responsáveis pela gestão de 

hospedagens nas unidades da Instituição 
Perfil Gestor Hospedagem 
Última Atualização ver('', false);

Figura 4: Mensagem de Sucesso da Operação; Dados da Requisição



Esta funcionalidade permite ao usuário responsável pela gestão de hospedagens nas unidades da 
Instituição visualizar uma lista das requisições de hospedagem, de acordo com uma determinada 
unidade e período de tempo. Além disso, o usuário poderá visualizar tais informações em forma 
de relatório.

O usuário poderá acessar esta funcionalidade através dos seguintes caminhos:

• SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Requisições → Atendimento → Hospedagem → 
Relatórios → Hospedagem por Unidade;

• SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Hospedagem → Relatórios → Hospedagem 
por Unidade.

A página Opções para a Listagem será exibida:

Informe o Ano ou o Período específico do cadastro das requisições de hospedagem que deseja 
visualizar, além da Unidade requisitante. Caso não saiba o código e/ou a denominação da Unidade 
desejada, clique no ícone  para realizar uma busca.

Exemplificaremos com o Ano 2012 e a Unidade: 1135 - SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA 
(11.35).

Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que 
será exibida posteriormente.

Para prosseguir, clique em Gerar Relatório. A Lista de Requisições Atendidas será exibida pelo 
sistema em uma nova página, conforme figura a seguir:

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta ação será válida em todas as telas que a 
contenha.

Se desejar visualizar os detalhes de uma determinada requisição, clique no ícone . 
Exemplificaremos com a requisição de número 1/2012. O sistema o direcionará para a página 
Resumo da Requisição:

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

De volta à Lista de Requisições Atendidas, clique em  para imprimir a lista em 
formato de relatório. Ela será exibida, então, no seguinte formato:



Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Se desejar imprimir o relatório, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados
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<< Voltar - Manuais do SIPAC

Relatório de Hospedagem por Período

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pela gestão de 

hospedagens da Instituição 
Perfil Gestor Hospedagem 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário visualize uma lista com as requisições de hospedagem 
atendidas, em um período determinado. Se desejar, é possível visualizar um resumo com os 
detalhes das requisições. Para realizar a operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de 
Requisições → Hospedagem → Relatórios → Hospedagem por Período.

A tela seguinte será exibida:

Figura 4: Relatório das Requisições de Hospedagem por Unidade



Nesta página, será necessário informar o Ano ou Período do cadastro da requisição. Utilizaremos 
como exemplo o Período: 20/01/2011 a 25/01/2011.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida 
posteriormente.

Após informar os dados necessários, clique em Gerar Relatório para prosseguir. O sistema exibirá 
a Lista de Requisições Atendidas:

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar. Essa opção será válida em todas as páginas que a 
contenha.

Clique no ícone  se desejar visualizar o resumo da requisição. Para exemplificar, utilizaremos a 
requisição de número 23/2011. 

O sistema apresentará o Resumo da Requisição em uma nova tela:



Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em 

Se desejar visualizar o empenho associado à requisição, clique em seu número. Esta ação será 
detalhada no manual Consultar Empenhos, listado em Manuais Relacionados, ao fim desta tela.

Retornando à página com a Lista de Requisições Atendidas, clique em  se desejar 
visualizar a lista em formato para impressão. 

O Relatório das Requisições de Hospedagem por Período será exibido pelo sistema:

Figura 3: Resumo das Requisição



Clique em  para realizar a impressão do relatório. 

Caso deseje voltar à tela anterior, clique em Voltar.

Para retornar à página inicial do módulo Portal Administrativo, clique em .

Bom Trabalho!
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Relatório de Hospedagem por Proposto e Período

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pela gestão de 

hospedagens da Instituição 
Perfil Gestor Hospedagem 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário visualize uma lista contendo as requisições de 

Figura 4: Relatório das Requisições de Hospedagem por Período



hospedagem atendidas de um proposto em um determinado período de tempo e, se desejar, 
visualize o resumo com os detalhes de uma requisição. Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → 
Atendimento de Requisições → Hospedagem → Relatórios → Hospedagem por Proposto e Período.

A seguinte será exibida pelo sistema:

Nesta página, é necessário informar o CPF do Proposto, ou do usuário requisitante, e o Ano ou o 
Período de cadastro da requisição. 

Caso deseje realizar uma busca pelo número do CPF do Proposto, clique em . O sistema 
disponibilizará a seguinte tela de busca:

Para realizar a consulta pelo proposto, informe o CPF/CNPJ/UG do proposto desejado, sua Razão 
Social, sua Inscrição Genérica ou selecione a opção Todos caso deseje visualizar todos os propostos
cadastrados no sistema.

Exemplificaremos com a Razão Social: NOME DO SERVIDOR.

Para fechar essa tela e retornar à página anterior, clique em . Esta opção será válida 
sempre que for apresentada.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida 
posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Para prosseguir com a busca, clique em Buscar. A página será prontamente atualizada e, na lista 
de Pessoas Encontradas, serão exibidos apenas os resultados que atendem aos critérios de busca 
informados:

Figura 2: Busca de Pessoas Físicas/Jurídicas; Pessoas Encontradas



Clique em  para escolher o proposto desejado. A tela será fechada pelo sistema e, na 
página inicial da operação, o campo CPF do Proposto será automaticamente preenchido pelo 
sistema.

Para exemplificar a operação, utilizaremos o Ano: 2011.

Após informar os dados necessários, clique em Gerar Relatório para prosseguir. O sistema o 
direcionará para uma nova página contendo a Lista de Requisições Atendidas:

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta opção será válida em todas as telas 
que a contenha.

Para visualizar os dados de uma das requisições listadas, clique em . Utilizaremos como 
exemplo a requisição de número 185/2011. O Resumo da Requisição será disponibilizado pelo 
sistema conforme figura a seguir:

Figura 5: Lista de Requisições Atendidas

Figura 4: Opções para a Listagem

Figura 3: Busca de Pessoas Físicas/Jurídicas; Pessoas Encontradas



Caso deseje retornar à página inicial do módulo Portal Administrativo, clique em
.

Se desejar visualizar o empenho associado à requisição, clique em seu número, que neste caso é 
800592/2011. A seguinte tela será disponibilizada:

Figura 6: Resumo da Requisição



Para visualizar os detalhes de uma requisição associada ao empenho, clique no ícone  ao lado da
requisição desejada. O sistema exibirá, então, o Resumo da Requisição em uma nova página. Esta 
ação foi explicada anteriormente, neste mesmo manual.

De volta à página que contém a Lista de Requisições Atendidas, clique em  se desejar 
visualizar a lista em formato para impressão. O Relatório das Requisições de Hospedagem por 
Período será apresentado pelo sistema no seguinte formato:

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Figura 8: Relatório das Requisições de Hospedagem por Período

Figura 7: Consulta de Empenho



Se desejar imprimir o relatório, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em , no 
topo da página.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Atender Requisições de Passagem

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestor de Passagem 

Perfil Gestor Passagem
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de passagem, possibilitando que as requisições 
deste tipo sejam atendidas pelos usuários responsáveis.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → 
Passagem → Atendimento → Atender.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta função será válida sempre que a opção 
estiver presente.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do portal administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o usuário deverá informar o Número/Ano da requisição que deseja atender, ou 
selecionar a Unidade Requisitante através da lista disponibilizada pelo sistema. Se desejar, clique 
no ícone  para buscar pela unidade requisitante.

Exemplificaremos esta ação com a Unidade Requisitante 1430 - CT - PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA SANITÁRIA (14.30). Feito isso, clique em Buscar para prosseguir. Os resultados serão 
exibidos da seguinte forma:



Clique no link , referente aos números da requisição, para visualizar o Resumo da 
Requisição. A tela a seguir será vista:

Clique em Voltar para retornar à tela anterior.

De volta à tela da lista de requisições não atendidas, o sistema disponibiliza as opções de Atender 
Requisição, Retornar Requisição ou Negar Requisição. Tais funções serão descritas abaixo:

Atender Requisição

Para atender determinada requisição, clique no ícone . O sistema irá gerar a página a seguir:

Verifique as informações que constam na página mostrada acima e, para prosseguir com o 
atendimento da requisição, clique em Confirmar. Será exibida a mensagem de sucesso abaixo:

Figura 5: Mensagem de Sucesso

Figura 2: Requisições Não Atendidas



Clique no link  para visualizar o comprovante da 
requisição, que será disponibilizado no seguinte formato:



Figura 6: Comprovante de Atendimento de Requisição



Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Para imprimir o documento, clique no ícone .

Retorne à tela inicial do portal administrativo clicando no link .

De volta à tela da mensagem de sucesso, clique no link  para efetuar um novo 
atendimento para outra requisição de passagem.

Clique em  para voltar à tela inicial do módulo.

Clique no link  para ir à página inicial da unidade do usuário.

Retornar Requisição

Para retornar determinada requisição para a unidade de origem, clique no ícone . 
Exemplificaremos esta operação com a requisição 1467/2011. O sistema exibirá a seguinte tela:

Informe a Justificativa do Retorno no campo em branco disponibilizado e, em seguida, clique em 

Figura 7: Retornar Requisição



Confirmar. A mensagem de sucesso abaixo, acompanhada pelo resumo do retorno da requisição, 
será gerada conforme a figura abaixo:

Negar Requisição

Para efetuar a negação de uma requisição de passagem, clique no ícone . Exemplificaremos 
com a requisição 2792/2010 . Será fornecida a tela abaixo:

Figura 8: Mensagem de Sucesso



No espaço em branco, informe a Justificativa da Negação e, em seguida, clique em Negar. A tela 
abaixo será gerada, exibindo a mensagem de sucesso da operação:

Para efetuar um novo atendimento para outra requisição de passagem, clique no link

Figura 10: Mensagem de Sucesso

Figura 9: Negar Requisição



. 

Clique em  para voltar à tela inicial do módulo.

Clique no link  para ir à página inicial da unidade do usuário.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Requisições de Passagem Atendidas

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestor de Passagens 

Perfil Gestor Passagem
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de passagem da Instituição, possibilitando a consulta
das requisições de passagem atendidas no sistema. Além disso, pode-se visualizar ainda os dados 
e o comprovante da requisição.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → 
Passagem → Atendimento → Requisições Atendidas.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema.

Para retornar à página inicial do portal administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, para prosseguir com a busca de requisições, o sistema solicita que o usuário 
informe um ou mais dos seguintes dados listados. São eles:

• Tipos da Requisição: Selecione o tipo da requisição desejada a partir das opções listadas. Por 
padrão, o sistema preencherá este campo automaticamente com REQUISIÇÃO DE PASSAGEM; 
porém, o usuário poderá ainda selecionar uma opção diferente;

• Número/Ano: Informe o número e o ano de cadastro da requisição de passagem desejada;
• Status da Requisição: Selecione o status atual da requisição a ser localizada;
• Proponente (Matrícula): Informe os números da matrícula do usuário proponente da requisição.

Se desejar, clique no ícone  para buscar o usuário;
• Proposto (CPF): Informe o CPF do usuário proposto;
• Unidade Requisitante: Informe o código ou selecione a unidade requisitante desejada a partir da

listagem feita pelo sistema. Clique no ícone  para buscar pela unidade;
• Buscar nas Unidades Subordinadas: Caso a Unidade Requisitante selecionada anteriormente 

possua outras unidades subordinadas, habilite este campo se desejar buscar requisições 
também em tais unidades;



• Período: Defina o período de cadastro da requisição. Utilize o calendário virtual disponibilizado 
ao clicar no ícone  para selecionar as datas, ou digite-as nos campos específicos.

Os critérios listados acima poderão variar de acordo com o tipo de requisição selecionado. Neste 
caso, exemplificaremos a busca informando os campos com as seguintes definições:

• Tipos da Requisição: REQUISIÇÃO DE PASSAGEM;
• Status da Requisição: ATENDIDA;
• Unidade Requisitante: 1430 CT - PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA (14.30);
• Período: 01/01/2011 a 31/12/2011.

Após informar os dados desejados, clique em Buscar para que o sistema localize os resultados de 
acordo com os parâmetros definidos. Os resultados serão apresentados da seguinte maneira:

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta função será válida sempre que a opção 
estiver presente.

Ao posicionar o cursor do mouse sobre o login do usuário que efetuou o cadastro da requisição, o 
sistema exibe informações referentes a este usuário, conforme mostrado acima.

Para visualizar determinada requisição, clique no ícone . Exemplificaremos esta ação com a 
requisição 1470/2011. A tela abaixo será gerada:

Clique no link , referente aos números do empenho da requisição, para consultar o 
empenho associado à requisição. A seguinte página será fornecida:

Figura 2: Lista de Requisições Encontradas





Clique em  para fechar a página.
Figura 4: Consulta de Empenho



Para ver a requisição do empenho, clique no ícone . O sistema fornecerá a página da requisição 
mostrada anteriormente.



De volta à lista de requisições encontradas, clique no ícone  para consultar o comprovante de 
determinada requisição. A página abaixo será gerada a seguir:



Figura 5: Comprovante da Requisição



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o documento, clique no ícone .

Retorne à página inicial do portal administrativo clicando no ícone .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

• Inserir Nº do Ticket 

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Buscar Requisições de Passagem

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Passagens 

Perfil Gestor Passagem
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de passagens da Instituição, permitindo que os 
usuários responsáveis realizem a consulta de requisições de passagens de acordo com os critérios 
disponibilizados pelo sistema. A consulta possibilita ainda a visualização do comprovante e dos 
dados da requisição.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → 
Passagem → Atendimento → Buscar Requisição.

O sistema exibirá a tela abaixo:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, informe um ou mais dos seguintes dados que o sistema solicita para prosseguir com
a busca por requisições. São eles:

• Tipo da Requisição: Selecione o tipo da requisição que deseja consultar. Por padrão, o sistema 
preenche este campo com REQUISIÇÃO DE PASSAGEM;

• Número/Ano: Informe o número e ano de cadastro da requisição;
• Status da Requisição: Selecione a partir da listagem feita pelo sistema o status da requisição que

deseja consultar;
• Proponente (Matrícula): Informe a matrícula do proponente da requisição;
• Proposto (CPF): Informe o CPF do usuário proposto;
• Unidade Requisitante: Informe o código ou selecione a unidade requisitante a partir da lista 



disponibilizada pelo sistema;
• Buscar nas Unidades Subordinadas: Caso a unidade requisitante selecionada anteriormente 

possua unidades subordinadas, habilite esta opção para buscar as requisições também nestas 
unidades;

• Período: Defina o período em que deseja consultar as requisições cadastradas. Para isso, 
selecione as datas a partir do calendário virtual disponibilizado pelo sistema ao clicar no ícone

, ou digite-as nos campos específicos.

Clique no ícone  para buscar as informações solicitadas para o preenchimento de cada um dos 
campos onde o ícone é mostrado.

Exemplificaremos a busca com o Tipo da Requisição REQUISIÇÃO DE PASSAGEM, Unidade 
Requisitante 1430 CT - PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA (14.30) e Período de 
01/01/2011 a 31/12/2011. Feito isso, clique em Buscar para prosseguir. Os resultados serão 
apresentados da seguinte forma:

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Posicione o cursor do mouse sobre o login do usuário para visualizar dados relacionados do 
usuário, como foi mostrado na imagem acima.

Clique no ícone  para visualizar determinada requisição. A página abaixo será gerada:

Na seção Empenhos da Requisição, clique no link  para consultar os dados do 
empenho associado à requisição, exemplificado abaixo:

Para visualizar a requisição associada ao empenho selecionado, clique no ícone . O sistema 
disponibilizará a tela do resumo da requisição, descrita anteriormente neste manual.

Clique em  para fechar a página.

De volta à lista de requisições encontradas após a busca, clique no ícone  para ver o 
comprovante da requisição. O documento abaixo será gerado em seguida:



Figura 5: Comprovante da Requisição



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para efetuar a impressão do documento, clique no ícone .

Caso deseje voltar para a página inicial do Portal Administrativo, clique no link
.

Bom Trabalho!
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<< Voltar - Manuais do SIPAC

Inserir/Atualizar N°. do Ticket

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Passagens 

Perfil Gestor Passagem
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de passagem da Instituição, permitindo que os 
responsáveis incluam o número do ticket a uma requisição de passagem atendida.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → 
Passagem → Atendimento → Inserir/Atualizar n°. do ticket.

O sistema exibirá a tela abaixo:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, informe o Número e Ano da requisição de passagem cujo número do ticket deseja 
atualizar. Exemplificaremos esta ação com a requisição 2385/2008. Feito isso, clique em Buscar 
para prosseguir. A página abaixo será visualizada:





Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Clique no link , referente ao número do empenho da requisição, para consultar os 
dados do empenho, visualizados abaixo:

Figura 2: Resumo da Requisição



Para visualizar a requisição associada ao empenho selecionado, clique no ícone . O sistema 
disponibilizará a tela do resumo da requisição, descrita anteriormente neste manual.

Figura 3: Consulta de Empenho



Clique em  para fechar a página.

De volta à página do resumo da requisição, informe o Numero do Ticket ou, caso a requisição já 
possua um ticket cadastrado, altere-o conforme desejado. Caso o número do ticket não seja 
informado, é preciso inserir a Justificativa para a não entrega dos tickets. Neste caso, 
exemplificaremos com o Número do Ticket 0472545631986-1/-2. Após definir as informações dos 
campos solicitados, clique em Atualizar para finalizar. O seguinte relatório será gerado:

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link 
.

Clique no ícone  para efetuar a impressão do documento.

Para cadastrar um ticket para outra requisição de passagem, clique no link
. O sistema retornará para a tela de busca, mostrada no início deste 

manual.

Figura 4: Comprovante



Bom Trabalho!
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<< Voltar - Manuais do SIPAC

Buscar Requisições de Passagem

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Passagens 

Perfil Gestor Passagem
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de passagens da Instituição, permitindo que os 
usuários responsáveis realizem a consulta de requisições de passagens de acordo com os critérios 
disponibilizados pelo sistema. A consulta possibilita ainda a visualização do comprovante e dos 
dados da requisição.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → 
Passagem → Atendimento → Buscar Requisição.

O sistema exibirá a tela abaixo:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, informe um ou mais dos seguintes dados que o sistema solicita para prosseguir com
a busca por requisições. São eles:

• Tipo da Requisição: Selecione o tipo da requisição que deseja consultar. Por padrão, o sistema 
preenche este campo com REQUISIÇÃO DE PASSAGEM;

• Número/Ano: Informe o número e ano de cadastro da requisição;
• Status da Requisição: Selecione a partir da listagem feita pelo sistema o status da requisição que

deseja consultar;
• Proponente (Matrícula): Informe a matrícula do proponente da requisição;
• Proposto (CPF): Informe o CPF do usuário proposto;
• Unidade Requisitante: Informe o código ou selecione a unidade requisitante a partir da lista 

disponibilizada pelo sistema;
• Buscar nas Unidades Subordinadas: Caso a unidade requisitante selecionada anteriormente 

possua unidades subordinadas, habilite esta opção para buscar as requisições também nestas 
unidades;

• Período: Defina o período em que deseja consultar as requisições cadastradas. Para isso, 
selecione as datas a partir do calendário virtual disponibilizado pelo sistema ao clicar no ícone

, ou digite-as nos campos específicos.



Clique no ícone  para buscar as informações solicitadas para o preenchimento de cada um dos 
campos onde o ícone é mostrado.

Exemplificaremos a busca com o Tipo da Requisição REQUISIÇÃO DE PASSAGEM, Unidade 
Requisitante 1430 CT - PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA (14.30) e Período de 
01/01/2011 a 31/12/2011. Feito isso, clique em Buscar para prosseguir. Os resultados serão 
apresentados da seguinte forma:

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Posicione o cursor do mouse sobre o login do usuário para visualizar dados relacionados do 
usuário, como foi mostrado na imagem acima.

Clique no ícone  para visualizar determinada requisição. A página abaixo será gerada:

Na seção Empenhos da Requisição, clique no link  para consultar os dados do 
empenho associado à requisição, exemplificado abaixo:

Para visualizar a requisição associada ao empenho selecionado, clique no ícone . O sistema 
disponibilizará a tela do resumo da requisição, descrita anteriormente neste manual.

Clique em  para fechar a página.

De volta à lista de requisições encontradas após a busca, clique no ícone  para ver o 
comprovante da requisição. O documento abaixo será gerado em seguida:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para efetuar a impressão do documento, clique no ícone .

Caso deseje voltar para a página inicial do Portal Administrativo, clique no link
.

Bom Trabalho!
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<< Voltar - Manuais do SIPAC

Estornar Requisição de Passagem

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pela gestão de 

hospedagens da Instituição 
Perfil Gestor Passagem

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de passagem da Instituição, possibilitando o estorno 



de requisições de passagem cadastradas no banco de dados do sistema.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → 
Passagem → Atendimento → Estornar Requisição.

O sistema exibirá a tela abaixo:

Para realizar a operação, o sistema solicita ao usuário que informe o Número, o Ano e o Tipo da 
Requisição a ser estornada. Como exemplo, utilizaremos o Número: 2013, o Ano: 2011, o Tipo da 
Requisição: Requisição de Passagem.

Para desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na tela apresentada pelo 
sistema. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente. 

Caso deseje retornar à página anterior, clique em Voltar.

Se desejar voltar à página inicial do Portal Administrativo, clique no ícone . 
Essa opção é válida em todas as telas que a contenha.

Após informar os dados necessários, clique em Estornar. O sistema exibirá uma tela com as 
informações da requisição e solicitará uma justificativa, como exibido na figura abaixo:

Para visualizar o resumo da requisição, clique em . Será gerada uma página com 
o resumo da requisição:

Clique em Voltar para retornar à tela anterior.

Exemplificamos a Justificativa do Estorno com A VIAGEM FOI CANCELADA. De volta à tela com as 
informações gerais da requisição, clique novamente em Estornar. Uma tela com o número e ano 
da requisição será exibida confirmando o sucesso da operação, da seguinte maneira:









Bom Trabalho!
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<< Voltar - Manuais do SIPAC

Retornar Requisição de Passagem

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Passagens 

Perfil Gestor Passagem 
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de passagens da Instituição, possibilitando que 
requisições cadastradas no sistema sejam retornadas à unidade de origem. O retorno de uma 
requisição possibilita que o usuário requisitante altere os dados informados no cadastro da 
mesma.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → 
Passagem → Atendimento → Retornar Requisição.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, informe o Número/Ano da requisição que deseja efetuar o retorno, e selecione o 
Tipo da Requisição a partir da lista disponibilizada.

Exemplificaremos esta ação com a requisição 2018/2011, do tipo REQUISIÇÃO DE PASSAGEM. 
Feito isso, clique em Buscar para prosseguir. O resultado da busca será apresentado da seguinte 
maneira:

Figura 4: Sucesso do Estorno



Para voltar à tela anterior, clique em Voltar.

Clique no ícone  para visualizar os dados da requisição selecionada. A tela abaixo será gerada:

Clique em Fechar para fechar a página.

De volta à tela de retorno da requisição, insira a Justificativa do Retorno e, em seguida, clique em 
Retornar Requisição. A mensagem de sucesso abaixo será visualizada:

Clique no link  para consultar o resumo da requisição retornada. A tela gerada em 
seguida será semelhante à demonstrada anteriormente.

Bom Trabalho!
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Relatório de Passagens por Unidade

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Passagens

Perfil Gestor Passagem
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de passagens da Instituição, possibilitando a 
consulta das requisições de passagem por unidade. Através desta função, pode-se ainda visualizar 
os detalhes da requisição selecionada.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → 
Passagem → Relatórios → Passagem por Unidade.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Figura 2: Retornar Requisição



Na tela acima, o sistema solicita que seja informado o código ou selecionada a Unidade de 
referência, o Ano e o Período de cadastro das requisições. Se desejar, clique no ícone  para 
buscar pela unidade de origem desejada.

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta função será válida sempre que a opção 
estiver presente.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link . Esta opção é válida sempre 
que a função estiver disponível.

Exemplificaremos a busca por requisições de passagem na Unidade 1430 CT - PÓS-GRADUAÇÃO 
EM ENGENHARIA SANITÁRIA (14.30), no Ano de 2011. Feito isso, clique em Gerar Relatório para 
que o sistema localize os resultados de acordo com os parâmetros informados. A seguinte tela 
será fornecida a seguir:

Clique no ícone  para consultar os dados de determinada requisição. Exemplificaremos esta 
ação com a Requisição 101/2011. A página abaixo será gerada:

Clique no link , que corresponde ao número do empenho da requisição, para 
consultar os dados do empenho. A tela abaixo será exibida:







Clique em  para fechar a página.

Para visualizar as requisições listadas na tela anterior, clique no ícone . A página com os dados 
da requisição será mostrada conforme descrito anteriormente neste manual.

Retornando à página da lista de requisições encontradas, clique no ícone  para que 
seja gerada a lista de requisições em formato de relatório para impressão, exemplificado na tela 
abaixo:

Figura 4: Dados do Empenho



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link .

Se desejar efetuar a impressão do documento, clique no ícone .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Relatório de Passagens por Período

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Passagens

Perfil Gestor Passagem
Última Atualização ver('', false);

Figura 5: Relatório das Requisições de Passagem por Unidade



Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de passagens da Instituição, possibilitando a 
consulta das requisições de passagem por um período determinado. Através desta função, pode-
se ainda visualizar os detalhes da requisição selecionada, bem como o(s) empenho(s) a ela 
associado(s).

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → 
Passagem → Relatórios → Passagem por Período.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Na tela acima, o usuário deverá informar o Ano de referência ou o Período de cadastro da 
requisição que deseja localizar.

Para retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta opção é válida sempre que a função estiver 
disponível.

Clique no link  se desejar voltar à página principal do Portal Administrativo. 
Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Exemplificaremos a busca por requisições cadastradas no Período de 01/10/2011 a 30/10/2011. 
Após o preenchimento dos campos com as informações necessárias, clique em Gerar Relatório 
para prosseguir. Os resultados serão disponibilizados da seguinte maneira:

Clique no ícone  para visualizar os dados de determinada requisição. A seguinte página será 
gerada:

Na seção Empenhos da Requisição, clique no link referente ao número de determinado empenho 
para consultar detalhes referentes ao item. Exemplificaremos com o empenho . A 
tela a seguir será mostrada:

Para visualizar a requisição associada ao empenho selecionado, clique no ícone . O sistema 
disponibilizará a tela do resumo da requisição, descrita anteriormente neste manual.

Clique em  para fechar a página.

De volta à lista de requisições encontradas após a busca, clique no ícone  para 
visualizar, em formato de relatório para impressão, a lista das requisições disponibilizadas. A 
página abaixo será vista:





Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para efetuar a impressão do documento, clique no ícone .

Caso deseje voltar para a página inicial do Portal Administrativo, clique no link
.

Bom Trabalho!
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Relatório de Passagens por Proposto e Período

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Passagens

Perfil Gestor Passagem
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de passagens da Instituição, possibilitando a 
consulta das requisições de passagem a partir de um determinado usuário proposto, especificando
também um período de tempo para referência. Através desta função, pode-se ainda visualizar os 
detalhes da requisição selecionada, bem como o(s) empenho(s) a ela associado(s).

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → 
Passagem → Relatórios → Passagem por Proposto e Período.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso deseje retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta operação é válida para todas as 
telas que apresentem esta função.

Figura 5: Relatório das Requisições de Passagem por Período



Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o sistema solicita que seja informado o CPF do Proposto, juntamente com o Ano ou 
Período de referência. Clique no link  para buscar o usuário desejado.

Exemplificaremos esta ação com o CPF do Proposto 123.456.789-10 e Ano 2011. Feito isso, clique 
em Gerar Relatório para prosseguir. Os relatórios serão apresentados da seguinte forma:

Clique no ícone  para visualizar os dados de determinada requisição. A seguinte página será 
gerada:

Na seção Empenhos da Requisição, clique no link referente ao número de determinado empenho 
para consultar detalhes referentes ao item. Exemplificaremos com o empenho . A 
tela a seguir será mostrada:

Para visualizar a requisição associada ao empenho selecionado, clique no ícone . O sistema 
disponibilizará a tela do resumo da requisição, descrita anteriormente neste manual.

Clique em  para fechar a página.

De volta à lista de requisições encontradas após a busca, clique no ícone  para 
visualizar, em formato de relatório para impressão, a lista das requisições disponibilizadas. A 
página abaixo será vista:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para efetuar a impressão do documento, clique no ícone .

Caso deseje voltar para a página inicial do Portal Administrativo, clique no link
.

Figura 5: Relatório das Requisições de Passagem por Proposto e Período



Bom Trabalho!
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Relatório de Passagens por Trecho

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Passagens

Perfil Gestor Passagem
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de passagens da Instituição, possibilitando a 
consulta das requisições de passagem por trecho. Através desta função, pode-se ainda visualizar 
os detalhes da requisição selecionada.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → 
Passagem → Relatórios → Passagem por Trecho.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Para retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta função será válida sempre que a opção 
estiver presente.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o sistema solicita que o usuário selecione os Trechos de Origem e Destino, podendo 
ainda especificar o Ano e o Período da requisição. Para selecionar o trecho de origem desejado, 
clique no link . A tela abaixo será gerada:

Figura 1: Selecionar Trecho









Clique em  para fechar a página.

Informe o Nome da cidade desejada, selecionando ainda se a mesma corresponde a uma Cidade 
no País ou Cidade Fora do País. Exemplificaremos esta ação com a cidade NATAL e a opção Cidade 
no País selecionada. Feito isso, clique em Buscar. Os resultados serão disponibilizados da seguinte 
maneira:

Localize a cidade desejada e clique em Incluir. Repita este mesmo procedimento para selecionar a 
cidade de Destino após clicar no link , até que a tela inicial esteja configurada da 
seguinte forma:

Figura 2: Buscar Cidade

Figura 3: Selecionar Cidade

Figura 4: Selecionar Trecho



Exemplificaremos esta operação definindo NATAL e SÃO PAULO como as cidades de origem e 
destino, respectivamente. Selecionamos ainda o Ano 2011. Após informar todos os campos 
necessários, clique em Gerar Relatório. A página abaixo será disponibilizada:

Clique no ícone  para visualizar determinada requisição. Exemplificaremos com a requisição 
67/2011. O sistema exibirá a seguinte tela:

Clique no link , correspondente ao número do empenho da requisição, para 
consultar os dados do empenho. A página abaixo será exibida:



Clique no ícone  para consultar os detalhes de cada requisição listada acima. O resumo da 
requisição será mostrado conforme exemplificado anteriormente neste manual.

De volta à lista de requisições listadas, clique no ícone  para visualizar as requisições 
em formato de relatório para impressão, exemplificado na página abaixo:

Figura 7: Dados do Empenho



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para efetuar a impressão do documento, clique no ícone .

Retorne à página inicial do Portal Administrativo clicando no link 

Bom Trabalho!
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Relatório do Percentual de Uso do Ticket

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Passagens 

Perfil Gestor Passagem
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de passagem da Instituição, com a finalidade de 
gerar um relatório que ilustra a quantidade e a porcentagem das requisições que possuem o ticket
de passagem informado e as que não possuem.

Figura 8: Relatório das Requisições de Passagem por Trecho



Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → 
Passagem → Relatórios → Percentual de Uso do Ticket.

O sistema exibirá a tela abaixo:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o sistema solicita que o usuário informe o Período de referência. Para isso, utilize o 
calendário virtual disponibilizado ao clicar no ícone  para selecionar as datas, ou digite-as nos 
campos específicos. Informe também a Unidade de Custo desejada através do código ou 
selecionando-a a partir da lista fornecida pelo sistema. Se preferir, clique no ícone  para buscar 
a unidade desejada.

Exemplificaremos esta ação com o Período de 01/11/2010 a 30/11/2011 e Unidade de Custo PRO-
REITORIA DE ADMINSITRAÇÃO (PROAD) (11.02). Clique em Buscar para prosseguir. Em seguida, a 
tela abaixo será mostrada:

O sistema ilustrar a quantidade e a porcentagem das requisições que possuem o ticket de 
passagem informado e as que não o possuem, acompanhadas também pelo valor correspondente 
às requisições.

Bom Trabalho!
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Figura 1: Critérios de Busca

Figura 2: Percentual do Uso do Ticket



Relatório de Passagem sem o Ticket Informado e sem Justificativa

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestor de Passagens 

Perfil Gestor Passagem
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que os gestores de passagem da Instituição consultem o relatório das 
passagens que não possuem ticket de viagem nem justificativa informados.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → 
Passagem → Relatórios → Relatório de Passagem sem o ticket informado e sem justificativa.

O sistema exibirá o relatório conforme mostrado abaixo:







O relatório é classificado por Unidade Requisitante, especificando ainda o usuário proposto, valor 
e outras informações referentes às requisições.

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para efetuar a impressão do documento, clique no ícone .

Retorne à página inicial do Portal Administrativo clicando no link .

Figura 1: Relatório e Passagem sem o ticket informado e sem justificativa
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Relatório de Passagem sem o Ticket Informado com a Justificativa

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Passagens 

Perfil Gestor Passagem
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de passagens, permitindo que os usuários visualizem
o relatório com as requisições de passagem com justificativas por não possuírem tickets 
informados. O relatório coletará os dados que serão exibidos de acordo com a unidade gestora a 
qual o usuário encontra-se vinculado na Instituição.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → 
Passagem → Relatórios → Relatório de Passagem sem o ticket informado com a justificativa.

O sistema exibirá o documento abaixo:



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Figura 1: Relatório de Passagem sem o ticket informado com a justificativa



Para voltar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link .

Clique no ícone  para imprimir o relatório.

Bom Trabalho!
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Papéis de Trabalho de Passagens

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Passagens 

Perfil Gestor Passagem
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de passagens da Instituição, tendo como finalidade 
listar as requisições de passagem por período e detalhar seus dados orçamentários, informando 
empenho e ordem bancária.

Para realizar esta operação, acesse SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Passagem
→ Papéis de Trabalho → Passagens.

O sistema exibirá a tela abaixo:



Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. 

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link .

Na tela acima, o sistema solicita que sejam informados os seguintes dados antes de prosseguir. 
São eles:

• Tipo de Requisição: Selecione a partir da lista disponibilizada o tipo de requisição que deseja 
consultar;

• Mês: Selecione o mês de referência;
• Ano: Informe o ano de referência;
• Unidade Gestora do Empenho: Informe o código ou selecione a unidade gestora do empenho 

através da lista fornecida. Clique no ícone  para localizar a unidade desejada;
• Considerar Data: Especifique se deseja considerar como referência a Data de Envio ou a Data de

Empenho.

Exemplificaremos esta ação preenchendo os campos acima com as seguintes definições:

• Tipo de Requisição: Passagens;
• Mês: Outubro;
• Ano: 2011;
• Considerar Data: Data de Envio.

Após preencher os dados desejados, clique em Gerar Relatório para dar continuidade à operação. 
Em seguida, o relatório com os resultados será gerado conforme mostrado abaixo:

Figura 1: Buscar Passagens





Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o documento, clique no ícone .

Retorne à página inicial do Portal Administrativo clicando no link .

Para visualizar os dados do empenho de determinada requisição, clique no link referente aos 
números do empenho. Exemplificaremos com o empenho . A página abaixo será 
apresentada:

Figura 2: Relatório de Passagens



Posicione o cursor do mouse sobre o ícone  para ver detalhes sobre o usuário que efetuou o 
cadastro da requisição.

Na tela dos dados do empenho, clique nos links correspondentes aos números das requisições 
para visualizá-las. Já na seção Liquidações Associadas, clique no ícone  para visualizar as ordens
bancárias das requisições. Tais operações encontram-se descritas posteriormente neste mesmo 
manual.

De volta à pagina do relatório de passagens, clique no link , referente ao número da ordem
bancária da requisição, para visualizar a tela dos Dados da Liquidação:

Figura 3: Dados do Empenho





O link do empenho, disponibilizado na tela acima, encaminhará o usuário à tela dos empenhos 
associados, descrita anteriormente neste manual.

Retornando à tela do relatório, clique no ícone  para Visualizar Requisição. Exemplificaremos 
com a requisição 28766. A página abaixo será gerada:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Figura 4: Dados da Liquidação

Figura 5: Resumo da Requisição
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Atender Requisições de Materiais Informacionais

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pelo atendimento das 

requisições de materiais informacionais e pela 
gestão de materiais da Biblioteca da Instituição 

Perfil Gestor Atendimento Req Mat Informacional 
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário realize o atendimento de requisições de materiais 
informacionais previamente cadastradas no sistema da Instituição. Vale ressaltar que o 
atendimento consiste na indicação de quais materiais solicitados serão disponibilizados pelo 
acervo da Instituição e quais serão encaminhados para compra.

Para realizar a operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Materiais 
Informacionais → Atendimento/Compras → Atender Requisições.

O sistema o direcionará para a seguinte página, com o Filtro de Requisições:

Para realizar a busca pela requisição que deseja atender, informe a Unidade requisitante, o 
Período de Análise da requisição e/ou o Número/Ano da requisição. Além disso, é necessário 
informar o Período das Solicitações de materiais informacionais e o tipo do Material Informacional
solicitado.

Vale ressaltar que, caso opte por informar o Número/Ano da requisição, o campo Período das 
Solicitações será prontamente excluído da tela pelo sistema, conforme figura abaixo:

Ressaltamos, ainda, que para informar a Unidade requisitante, é possível digitar seu código, 
selecioná-la na lista disponibilizada pelo sistema ou realizar uma busca clicando no ícone .

Figura 1: Filtro de Requisições

Figura 2: Filtro de Requisições



Já nos campos Período de Análise e Período das Solicitações, é possível digitar as datas desejadas 
ou selecioná-las no calendário exibido ao clicar no ícone .

Como exemplo, utilizaremos a Requisição Número/Ano: 11/2011 e o Material Informacional: 
LIVRO.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida 
posteriormente. Essa ação será válida em todas as telas que a contenha.

Para prosseguir, clique em Consultar. A Lista de Editoras que possuem requisições associadas será 
apresentada pelo sistema embaixo do campo de busca:

Nesta página, o ícone  indicará, se exibido, que a editora possui requisições que estão em 
período de análise.

Caso a editora listada já tenha tido ao menos uma requisição de material informacional 
previamente atendida no sistema, ela será destacada em verde.

Para selecionar a editora cuja requisição será atendida, clique no ícone . Exemplificaremos com 
a editora LIVRARIA MÉDICA PAULISTA.

O sistema o direcionará para a seguinte página:

Primeiramente, caso a requisição já tenha sido parcialmente atendida anteriormente, o ícone  
será exibido ao lado dos campos de atendimento da requisição. Caso ela não tenha sido atendida 
ainda, ao informar as quantidades que serão atendidas, o ícone passará a ser exibido pelo sistema.

Se desejar visualizar os dados do livro solicitado, clique no ícone . As Informações sobre as 

Figura 2: Filtro de Requisições; Lista de Editoras

Figura 3: Lista de Materiais Informacionais para análise (LIVRO)



Últimas Compras do Material Informacional(LIVRO) serão disponibilizadas pelo sistema em uma 
nova página:

De volta à página anterior, clique no número da requisição para visualizá-la em detalhes. As 
Informações Gerais da Requisição serão exibidas conforme figura a seguir:

Retornando novamente à página anterior, que contém a Lista de Materiais Informacionais para 
Análise (LIVRO), é necessário informar a quantidade do material solicitado que será atendida pelo 
acervo, no campo Acervo, e a quantidade do material que deverá ser atendida via compra, no 
campo Qtd. A..

Utilizaremos como exemplo a quantidade de Acervo: 20 e a Qtd. A.: 30.

Note que, ao informar as quantidades desejadas, o ícone  será prontamente exibido pelo 
sistema.

Além disso, o sistema automaticamente apresentará a seguinte mensagem de sucesso no topo da 
página:

Figura 4: Informações sobre as Últimas Compras do Material
Informacional(LIVRO)

Figura 5: Informações Gerais da Requisição







Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para finalizar a operação, clique em Atender. A página será atualizada e voltará a ser exibida da 
mesma forma que a figura anterior.

Bom Trabalho!
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Cadastrar Requisição para Compra de Materiais Informacionais

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pelo atendimento das 

requisições de materiais informacionais e pela 
gestão de materiais da Biblioteca da Instituição 

Perfil Gestor Atendimento Req Mat Informacional, 
Gestor Biblioteca 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário realize o cadastro de uma requisição de material para 
compra a partir de um conjunto de requisições de materiais informacionais previamente 
cadastradas por servidores no sistema da Instituição. Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → 
Atendimento de Requisições → Materiais Informacionais → Atendimento/Compras → Cadastrar 
Req. p/ Compras.

A seguinte página será apresentada pelo sistema, com o Filtro de Requisições e a Lista de 
Requisições de materiais informacionais cadastradas e previamente atendidas no sistema:

Figura 6: Mensagem de Sucesso; Lista de Materiais Informacionais para análise
(LIVRO)



Se desejar realizar uma busca por uma determinada requisição de material informacional, informe
a Unidade solicitante, o Período da cadastro da solicitação e, se desejar, a Editora dos materiais 
solicitados.

No campo Unidade, caso não saiba a denominação ou o código da unidade solicitante e deseje 
realizar uma busca, clique no ícone . Já no campo Período, é possível digitar as datas desejadas 
ou selecioná-las no calendário exibido ao clicar no ícone .

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida 
posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Para prosseguir, clique em Filtrar. A página será prontamente atualizada e, na Lista de Requisições,
passarão a ser exibidas apenas as requisições que atendem aos critérios de busca informados.

Na Lista de Requisições, o ícone  indica que não há itens para compras em uma determinada 
requisição.

A partir da Lista de Requisições, é possível visualizar os detalhes de uma determinada requisição, 
bem como analisá-la e/ou finalizá-la. Essas ações serão explicadas detalhadamente abaixo, neste 
mesmo manual.

Visualizar Requisição

Se desejar visualizar uma das requisições listadas em detalhes, clique no ícone . 
Exemplificaremos com a requisição de número 2225/2011.

As Informações Gerais da Requisição serão disponibilizadas pelo sistema em uma nova página:

Analisar Requisição

Clique no ícone  para analisar uma das requisições listadas. Para exemplificar, utilizaremos a 
requisição 2225/2011.

A página a seguir será apresentada:

Figura 1: Filtro de Requisições; Lista de Requisições



Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta ação será válida em todas as telas que a 
contenha.

Para cadastrar a requisição para compra, é necessário associar cada item da requisição de material
informacional selecionada a um material. Para isso, clique no ícone . A seguinte tela será 
disponibilizada:

Figura 3: Requisiçao de Mat. Informacional 2225/2011







Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta ação será válida sempre que estiver 
presente.

Nessa tela, é necessário realizar uma busca por algum material cadastrado associado ao material 
informacional que foi solicitado na requisição. Para isso, informe o Código de identificação do 
material cadastrado, sua Denominação ou uma parte de sua Especificação.

Utilizaremos como exemplo a Especificação: Mixtures.

Para realizar a busca, clique em Buscar Material. A Lista de Materiais Encontrados será exibida 
pelo sistema embaixo do campo de busca, no seguinte formato:

Clique no ícone  ao lado do material desejado para inseri-lo na requisição para compra. Como 

Figura 5: Dados do Livro; Buscar Material; Lista de Materiais Encontrados

Figura 4: Dados do Livro; Buscar Material



exemplo, utilizaremos o material de código 521801643067. A página será prontamente atualizada 
pelo sistema, e passará a ser exibida com uma mensagem de sucesso da inserção no topo, 
conforme figura a seguir:

Note que o material solicitado passou da lista de materiais da Requisiçao de Mat. Informacional 
2225/2011 para a lista de materiais na Requisição de Material, que será destinada à compra.

Caso deseje remover um item previamente adicionado da requisição para compra, clique no ícone
 ao seu lado. A seguinte tela será disponibilizada:

Figura 6: Mensagem de Sucesso; Requisiçao de Mat. Informacional 2225/2011;
Requisição de Material





Clique em Cancelar caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, 
uma mensagem de sucesso semelhante à exibida abaixo será apresentada no topo da página:

De volta à página anterior, com a lista de materiais adicionados à requisição que será 
encaminhada para compra, clique em Continuar, após inserir todos os materiais desejados, para 
prosseguir.

O sistema o encaminhará para a seguinte página:

Nessa página, o sistema disponibiliza duas opções para finalização da operação: clicar em Gravar 
para apenas cadastrar a requisição no sistema, podendo modificá-la posteriormente; ou clicar em 
Enviar para cadastrar a requisição e enviá-la para atendimento.

Para exemplificar, optaremos por Enviar. O sistema o direcionará para a página a seguir:

Figura 7: Caixa de Diálogo

Figura 8: Mensagem de Sucesso
da Remoção

Figura 9: Requisição de Material

Figura 10: Vínculo Orçamentário de Requisições



Clique em  para solicitar que outra unidade da Instituição arque 
com a despesa da compra do material. A seguinte página será apresentada:

Para retornar à página anterior, clique em .

Se desejar prosseguir, informe a Unidade para Autorização e clique em Solicitar Autorização.

Para exemplificar, utilizaremos a Unidade para Autorização: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE.

O sistema exibirá a seguinte página, com uma mensagem de confirmação do envio no topo:

Figura 11: Solicitar Autorização









Clique no ícone  para visualizar os dados da requisição de material para compra recém 
cadastrada. A página Dados da Requisição será, então, disponibilizada:

Clique em um dos ícones no topo da página para ser direcionado à informação desejada.

Para fechar essa tela e retornar à página anterior, clique em . Essa ação será válida 
em todas as telas em que estiver presente.

Se desejar visualizar os detalhes de um dos itens da requisição, clique no ícone . Os Detalhes do

Figura 12: Mensagem de Confirmação; Dados da Requisição

Figura 13: Dados da Requisição



Item serão exibidos no seguinte formato:

Finalizar Requisição

Para finalizar uma das requisições listadas, caso ela não apresente nenhum item para compra, 
clique no ícone . Como exemplo, utilizaremos a requisição de número 2226/2011.

O sistema o direcionará para a seguinte página:

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Se estiver certo que deseja finalizar a requisição, clique em Finalizar para prosseguir. A requisição 
será prontamente finalizada pelo sistema, que o direcionará de volta à página inicial da operação, 
contendo o Filtro de Requisições e a Lista de Requisições encontradas.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Modificar Requisição para Compra de Materiais Informacionais

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pelo atendimento das 

requisições de materiais informacionais e pela 

Figura 14: Detalhes do Item

Figura 15: Informações Gerais da Requisição



gestão de materiais da Biblioteca da Instituição 
Perfil Gestor Atendimento Req Mat Informacional, 

Gestor Biblioteca 
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário realize alterações em uma requisição de material para 
compra previamente cadastrada no sistema da Instituição. Para isso, acesse o SIPAC → Módulos →
Atendimento de Requisições → Materiais Informacionais → Atendimento/Compras → Modificar 
Req. p/ Compras.

A Lista de Requisições Cadastradas anteriormente será apresentada pelo sistema:

A partir dessa lista, é possível visualizar os detalhes da requisição, incluir um novo item para 
compra e/ou excluir uma requisição do sistema, conforme desejar. Essas ações serão detalhadas 
abaixo, neste mesmo manual.

Visualizar Requisição

Para visualizar os detalhes de uma das requisições listadas, clique no ícone . Utilizaremos como 
exemplo a requisição de número 28798/2008, que será apresentada pelo sistema no seguinte 
formato:

Figura 1: Lista de Requisições Cadastradas





Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Caso desista de realizar a operação, clique 
em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Essas ações 
serão válidas em todas as telas que as contenham.

Para enviar a requisição de compra para atendimento, clique em Enviar. Essa ação será explicada 
detalhadamente no manual Cadastrar Requisição para Compra de Materiais Informacionais, 
listado em Manuais Relacionados, no fim desta página.

Incluir Item na Requisição

Clique no ícone  se desejar incluir novos itens da requisição para compra. Como exemplo, 
utilizaremos a requisição 13210/2008. O sistema exibirá a página a seguir:

Figura 2: Requisição de Material - 28798/2008



Se desejar realizar uma busca por uma requisição de material informacional específica, cujo item 
requisitado será adicionado à requisição para compra, informe a Unidade solicitante, o Período da 
cadastro da solicitação e, se desejar, a Editora dos materiais solicitados.

No campo Unidade, caso não saiba a denominação ou o código da unidade solicitante e deseje 
realizar uma busca, clique no ícone . Já no campo Período, é possível digitar as datas desejadas 
ou selecioná-las no calendário exibido ao clicar no ícone 

Após informar os dados desejados, clique em Filtrar. A página será automaticamente atualizada 
pelo sistema e, na Lista de Requisições, serão exibidas apenas as requisições que atendem aos 
critérios de busca informados.

Ainda na Lista de Requisições, o ícone  indica que não há itens para compras em uma 
determinada requisição.

Caso deseje visualizar os detalhes da requisição listada, clique no ícone . Esta ação foi explicada 
anteriormente, neste mesmo manual.

Para finalizar uma das requisições, caso ela não apresente nenhum item para compra, clique no 
ícone . Essa ação será detalhada no manual Cadastrar Requisição para Compra de Materiais 
Informacionais, também listado em Manuais Relacionados.

Clique no ícone  para adicionar novos itens à requisição. O sistema o direcionará para a seguinte
página:

Figura 3: Filtro de Requisições; Lista de Requisições





Para adicionar um dos itens listados à requisição para compra, clique no ícone  ao seu lado. 
Exemplificaremos com o item 9788576085362 - CLOUD COMPUTING - COMPUTAÇAO EM NUVEM 
UMA ABORDAGEM PRATICA.

A seguinte tela será disponibilizada:

Figura 4: Requisiçao de Mat. Informacional 2237/2011; Requisição de Material

Figura 5: Dados do Livro; Buscar Material



Primeiramente, se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar.

Como o item selecionado já foi solicitado em compras anteriores, ele será automaticamente 
listado pelo sistema. Caso deseje realizar uma busca por outro item para adicioná-lo à requisição 
de compra, informe o Código de identificação do material cadastrado, sua Denominação ou uma 
parte de sua Especificação.

Para realizar a busca, clique em Buscar Material após inserir os dados desejados. A página será 
prontamente atualizada e, na Lista de Materiais Encontrados, passarão a ser exibidos apenas os 
materiais que atendem aos critérios de busca.

Na Lista de Materiais Encontrados, clique no ícone  ao lado do material desejado para inseri-lo 
na requisição para compra. A página será atualizada pelo sistema, e passará a ser exibida com uma
mensagem de sucesso da inserção no topo, conforme figura a seguir:

É possível notar que o material solicitado passou a ser exibido na lista de materiais presentes na 
Requisição de Material, que será destinada à compra.

Se desejar excluir um item previamente adicionado à requisição para compra, clique no ícone  
ao seu lado. O sistema disponibilizará a seguinte tela:

Figura 6: Mensagem de Sucesso; Requisiçao de Mat. Informacional 2225/2011;
Requisição de Material



Clique em Cancelar caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Ao optar por confirmar, a
seguinte mensagem de sucesso da remoção será apresentada pelo sistema no topo da página:

De volta à página que contém a lista de materiais adicionados à requisição para compra, clique em
Continuar para prosseguir com a operação, após ter inserido todos os materiais desejados.

A página a seguir será exibida, com um resumo da requisição:

Confira os dados da requisição e, se estiver certo de todas as alterações realizadas, finalize-a. Para 
isso, o sistema disponibiliza duas opções: apenas registrar as alterações realizadas na requisição, 
podendo modificá-la novamente no futuro, se desejar, clicando em Gravar; ou registrar as 
modificações e enviar a requisição para atendimento, clicando em Enviar.

Como exemplo, utilizaremos a opção Gravar.

Uma mensagem será exibida pelo sistema no topo da página que contém os Dados da Requisição, 
confirmando o registro das alterações realizadas:

Figura 7: Caixa de Diálogo

Figura 8: Mensagem de Sucesso
da Remoção

Figura 9: Requisição de Material - 28798/2008



Para visualizar os detalhes da requisição recém-alterada, clique em seu número. Os Dados da 
Requisição serão exibidos em detalhes em uma nova página, conforme figura abaixo:

Figura 10: Mensagem de Confirmação; Dados da Requisição









Clique em um dos ícones localizados no topo da página para ser direcionado à informação que 
deseja visualizar.

Se desejar fechar a tela e retornar à página anterior, clique em . Essa ação será válida 
em todas as telas que a contenha.

Para visualizar os detalhes de um dos itens da requisição, clique no ícone . Os Detalhes do Item 
serão apresentados pelo sistema:

Figura 11: Dados da Requisição



Excluir Requisição

Se desejar remover a requisição para compras do sistema, clique no ícone . Exemplificaremos 
com a requisição de número 13303/2008.

O sistema o direcionará para a seguinte página:

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Para confirmar a remoção da requisição, clique em Remover. A seguinte mensagem de sucesso da 
remoção será apresentada pelo sistema no topo da Lista de Requisições Cadastradas:

Bom Trabalho!

Figura 12: Detalhes do Item

Figura 13: Dados da Requisição; Histórico de Modificações na Requisição

Figura 14: Mensagem de Sucesso; Lista de
Requisições Cadastradas



Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Relatório de Atendimento de Requisições de Materiais Informacionais

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pelo atendimento das 

requisições de materiais informacionais e pela 
gestão de materiais da Biblioteca da Instituição 

Perfil Gestor Atendimento Req Mat Informacional, 
Gestor Biblioteca 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário emita um relatório quantitativo do atendimento das 
requisições de materiais informacionais previamente cadastradas e atendidas no sistema da 
Instituição. Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Materiais 
Informacionais → Relatórios → Atendimento.

A seguinte página será exibida, contendo os Parâmetros de Busca para a emissão do relatório:





Para emitir o relatório, é necessário informar o Período de atendimento da requisição. Para isso, é 
possível digitar as datas desejadas ou selecioná-las no calendário exibido ao clicar no ícone .

Além disso, se desejar, é possível informar também a Fonte Orçamentária do atendimento das 
requisições.

Como exemplo, utilizaremos o Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 e a Fonte Orçamentária: 
ORÇAMENTO PROAP - PÓS-GRADUAÇÃO.

Se desejar retornar à página inicial do Menu Biblioteca, clique em .

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida 
posteriormente.

Para prosseguir, clique em Gerar Relatório. O Relatório de Atendimento de Requisições de 
Materiais Informacionais será disponibilizado no seguinte formato:

Figura 1: Parâmetros de Busca



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o relatório, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do Menu Biblioteca, clique em , no topo da página.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Atender Requisições de Suprimento de Fundos

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores da Instituição responsáveis pela 

gestão de suprimento de fundos 
Perfil Suprimento de Fundos 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário realize o atendimento de requisições de suprimento de 

Figura 2: Relatório de Atendimento de Requisições de Materiais Informacionais



fundos previamente cadastradas no sistema da Instituição, podendo atendê-las, retorná-las à 
unidade de origem ou negá-las, conforme desejar. Suprimento de fundos é o nome dado ao 
adiantamento de orçamento para atender a despesas que não possam aguardar o processo 
normal compra/contratação, ou seja, é exceção quanto à não-realização de licitações.

Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Suprimento de Fundos → 
Atendimento → Atender.

O sistema exibirá a seguinte página:

Para realizar a busca pela requisição que deseja atender, informe seu Número/Ano, sua Unidade 
Requisitante ou sua Unidade Custo. Ressaltamos que para informar a Unidade Requisitante ou a 
Unidade Custo, é possível informar seu código ou selecioná-la na lista disponibilizada pelo sistema 
ou realizar uma busca clicando no ícone .

Exemplificaremos com a Unidade Custo: 1300 - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
(13.00).

Clique em Voltar se desejar retornar à página anterior. Esta ação será válida em todas as telas em 
que estiver presente.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida 
posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas que a contenha.

Para prosseguir, clique em Buscar. A Lista de Requisições p/ Atendimento será apresentada pelo 
sistema embaixo do campo de busca, conforme figura abaixo:



A partir dessa página, é possível atender uma requisição, bem como retorná-la ou negá-la. Essas 
ações serão detalhadas abaixo:

Atender Requisição

Para atender uma das requisições listadas, clique no ícone . Como exemplo, utilizaremos a 
requisição de número 72/2011.

O sistema o direcionará para a seguinte página:

Os seguintes campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema, mas poderão ser 
alterados conforme desejado:

• Valor Concedido para o atendimento da requisição de suprimento de fundos;
• Valor de Fatura (R$) do cartão de pagamento do Governo Federal (CPGF);
• Período de Aplicação do suprimento de fundos;
• Prazo Máximo para Prestação de Contas do suprimento de fundos.

Além disso, se desejar, é possível selecionar a opção Deseja cadastrar automaticamente a 
solicitação de informativo para a publicação da concessão do suprimento de fundos e inserir uma 
Justificativa do Valor Concedido.

Para exemplificar, utilizaremos:

• Valor Concedido: 300,00;
• Valor de Fatura (R$): 300,00;
• Período de Aplicação: 11/11/2011 a 09/02/2012;
• Prazo Máximo para Prestação de Contas: 10/03/2012;
• Opção Deseja cadastrar automaticamente a solicitação de informativo para a publicação da 

concessão do suprimento de fundos: Selecionada;
• Justificativa do Valor Concedido: O valor solicitado na requisição de suprimento de fundos será 

concedido integralmente devido à necessidade de disponibilizar o ônibus em questão aos 
alunos que participarão do XXVIII Congresso da Associação latino Americana de Sociologia.

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta opção será válida sempre que for 

Figura 2: Opções de Busca; Lista de Requisições p/ Atendimento



apresentada.

Após informar todos os dados necessários, clique em Confirmar para prosseguir. A seguinte tela 
será exibida, com a mensagem de sucesso do atendimento no topo:





Para imprimir o despacho da requisição recém-atendida, clique em . O 
despacho será disponibilizado no seguinte formato:

Figura 4: Mensagem de Sucesso do Atendimento; Informações Gerais da
Requisição



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o despacho, clique em .

Se desejar retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Retornar Requisição

Caso deseje retornar uma das requisições de suprimento de fundos à sua unidade de origem, 
clique no ícone . Utilizaremos como exemplo a requisição 57/2011.

A página a seguir será exibida:

Confira os dados da requisição e insira uma Justificativa do Retorno dela à sua unidade de origem. 

Figura 5: Despacho



Para exemplificar, utilizaremos a Justificativa do Retorno: O valor solicitado é inferior ao 
necessitado para o pagamento do combustível do transporte. Favor corrigir.

Se estiver certo da operação, clique em Confirmar para finalizá-la. A seguinte página será 
apresentada, com uma mensagem de sucesso do retorno no topo:

Negar Requisição

Se desejar negar uma requisição de suprimento de fundos, clique no ícone . Exemplificaremos 
com a requisição 69/2006. O sistema exibirá a página a seguir:

Figura 7: Mensagem de Sucesso; Informações Gerais da Requisição



Confira os dados da requisição e insira uma Justificativa da Negação da requisição. Como exemplo,
utilizaremos a Justificativa da Negação: Os materiais já tinham sido solicitados em outra 
requisição e já foram comprados.

Para finalizar a operação, clique em Confirmar. Uma mensagem será exibida pelo sistema no topo 
da página a seguir, confirmando a negação:

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Figura 8: Resumo da Requisição

Figura 9: Mensagem de Confirmação da Negação; Informações Gerais da
Requisição



Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Alterar Atendimento de Requisições de Suprimento de Fundos

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores da Instituição responsáveis pela 

gestão de suprimento de fundos 
Perfil Gestor Suprimento de Fundos 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário visualize a lista dos atendimentos de requisições de 
suprimento de fundos previamente realizados no sistema da Instituição, e que os altere conforme 
desejar. Suprimento de fundos é o nome dado ao adiantamento de orçamento para atender a 
despesas que não possam aguardar o processo normal compra/contratação, ou seja, é exceção 
quanto à não-realização de licitações.

Para realizar a operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Suprimento
de Fundos → Atendimento → Alterar Atendimento.

A Lista de Requisições atendidas será disponibilizada pelo sistema:

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar.

Para alterar o atendimento de uma das requisições listadas, clique no ícone  ao lado da 
requisição desejada. Utilizaremos como exemplo o atendimento da requisição de número 
12/2006.

O sistema apresentará o Resumo da Requisição em uma nova página:

Figura 1: Lista de Requisições





Figura 2: Resumo da Requisição; Concessão



Nesta tela, os seguintes campos serão preenchidos com os dados informados no momento do 
atendimento, mas poderão ser alterados conforme desejado:

• Valor Concedido para o atendimento da requisição de suprimento de fundos;
• Valor de Saque (R$) do cartão de pagamento do Governo Federal (CPGF);
• Valor de Fatura (R$) do cartão de pagamento do Governo Federal (CPGF);
• Período de Aplicação do suprimento de fundos;
• Prazo Máximo para Prestação de Contas do suprimento de fundos;
• Valores concedidos para cada elemento de despesa que podem ser inseridos na requisição.

Além disso, é preciso inserir a Justificativa do Valor Concedido, se desejar, e a Justificativa do 
Ajuste no Atendimento da requisição.

Para exemplificar, utilizaremos:

• Valor Concedido: 1.700,00;
• Justificativa do Valor Concedido: Destina-se a pagamento de licenciamento e seguro obrigatório 

de veículos pertencentes à UFRN;
• Justificativa do Ajuste no Atendimento: Após análise, foi verificado que não há necessidade de 

conceder todo o valor requisitado na solicitação, já que o valores do licenciamento e do seguro 
obrigatório dos veículos é inferior aos valores informados. Os valores totalizam R$1.700,00.

Se desejar retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida 
posteriormente.

Após alterar os dados desejados, clique em Confirmar para prosseguir. A seguinte mensagem de 
sucesso da operação será exibida no topo da página que contém as Informações Gerais da 
Requisição:

Bom Trabalho!
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Figura 3: Mensagem de Sucesso da Alteração



Consultar Requisições de Suprimento de Fundos Atendidas

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores da Instituição responsáveis pela 

gestão de suprimento de fundos 
Perfil Gestor Suprimento de Fundos 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário realize uma busca por requisições de suprimento de 
fundos previamente cadastradas e atendidas no sistema da Instituição, bem como visualize seus 
detalhes, seu comprovante de cadastro e a capa do processo associado a ela. Suprimento de 
fundos é o nome dado ao adiantamento de orçamento para atender a despesas que não possam 
aguardar o processo normal compra/contratação, ou seja, é exceção quanto à não-realização de 
licitações.

Para realizar a consulta, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Suprimento 
de Fundos → Atendimento → Requisições Atendidas.

A seguinte página será exibida:

Para realizar a busca por requisições de suprimento de fundos previamente atendidas, informe um
ou mais dos seguintes dados:

• Tipos da Requisição que deseja consultar;
• Número/Ano da requisição. Vale ressaltar que, caso este campo seja informado, não será 

necessário informar nenhum outro critério de busca;
• Status da Requisição;
• Usuários da Unidade, ou seja, o usuário que cadastrou a requisição de suprimento de fundos;
• Proponente (Matrícula);
• Proposto (CPF);
• Unidade Requisitante. Para isso, informe o código da unidade ou selecione-a na lista 

disponibilizada pelo sistema;
• Selecione a opção Buscar nas Unidades Subordinadas, se desejar;
• Período de cadastro da requisição.

Caso deseje realizar uma busca pela Unidade Requisitante desejada ou pela matrícula do proposto 
da requisição, clique no ícone .

No campo Período, é possível digitar as datas desejadas ou selecioná-las no calendário exibido ao 
clicar no ícone .

Exemplificaremos com Tipos da Requisição: REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS e o 
Número/Ano: 77/2011.

Se desistir de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será 
exibida posteriormente.

Para prosseguir, clique em Buscar. A Lista de Requisições encontradas será apresentada em uma 
nova página:



Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta ação será válida em todas as telas em que 
for apresentada.

A partir desta tela, é possível visualizar os detalhes da requisição de suprimento de fundos, 
visualizar o comprovante de cadastro da requisição, visualizar a capa do processo associado à 
requisição, visualizar a prestação de contas da requisição e, por fim, visualizar o comprovante de 
atendimento da prestação de contas. Essas ações serão explicadas abaixo, neste mesmo manual.

Visualizar Capa do Processo da Requisição

Para visualizar a capa do processo associado à requisição de suprimento de fundos, clique no ícone
. O processo será exibido pelo sistema no seguinte formato:







Figura 3: Processo



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Se desejar imprimir o processo, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em , no 
topo da página.

Visualizar Requisição

Se desejar visualizar a requisição de suprimento de fundos em detalhes , clique no ícone . O 
Resumo da Requisição será disponibilizado pelo sistema em uma nova página:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para visualizar os detalhes de um dos empenhos associados à requisição, clique em seu número. 
Utilizaremos como exemplo o empenho de número 806326/2011.

O sistema exibirá as informações do empenho na seguinte tela:

Para fechar essa tela e retornar à página anterior, clique em .

Nesta página, ao clicar no ícone , o sistema o direcionará para uma nova página contendo o 
Resumo da Requisição associada ao empenho. Essa ação foi explicada anteriormente, neste 
mesmo manual.

Visualizar Comprovante da Requisição

Caso deseje visualizar o comprovante do cadastro da requisição de suprimento de fundos, clique 
no ícone . O comprovante será apresentado no seguinte formato:



Figura 6: Solicitação de Suprimento de Fundos



Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar.

Clique em  caso deseje imprimir o comprovante.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Visualizar Prestação de Contas

Clique no ícone  se desejar visualizar as informações da prestação de contas da requisição de 
suprimento de fundos em questão. O sistema o direcionará para uma nova página, contendo as 
Informações Gerais da Requisição:

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Clique em  para imprimir a capa do processo de prestação de 
contas da requisição, que passará a ser exibido conforme figura abaixo:

Figura 7: Informações Gerais da Requisição



Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Figura 8: Capa do Processo



Caso deseje imprimir a capa, clique em .

Se desejar retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em , na 
parte superior da capa do processo.

De volta à página anterior, clique em  para imprimir o 
comprovante da prestação de contas da requisição, que será apresentado pelo sistema no 
seguinte formato:

Figura 9: Comprovante de Prestação de Contas



Caso deseje retornar à página anterior, clique em Voltar.

Clique em  para imprimir o comprovante.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Visualizar Atendimento da Prestação de Contas

Por fim, para visualizar o comprovante de atendimento da prestação de contas da requisição, 
clique no ícone . O sistema disponibilizará o comprovante em uma nova tela:

Figura 10: Comprovante de Atendimento da Prestação de Contas - Suprimento
de Fundos



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o comprovante, clique em .

Se desejar retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .
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Buscar Requisições de Suprimento de Fundos

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores da Instituição responsáveis pela 

gestão de suprimento de fundos 
Perfil Gestor Suprimento de Fundos 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário realize uma busca por requisições de suprimento de 
fundos previamente cadastradas no sistema da Instituição, bem como visualize todos os seus 
detalhes. Suprimento de fundos é o nome dado ao adiantamento de orçamento para atender a 
despesas que não possam aguardar o processo normal compra/contratação, ou seja, é exceção 
quanto à não-realização de licitações.

Para realizar a operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Suprimento
de Fundos → Atendimento → Buscar Requisições.

O sistema o direcionará à seguinte página, que contém as Opções de Busca de requisições:

Para realizar a busca, informe um ou mais dos seguintes dados:

• Tipos da Requisição que deseja consultar;
• Número/Ano da requisição. Vale ressaltar que, caso este campo seja informado, não será 

necessário informar nenhum outro critério de busca;
• Status da Requisição;
• Usuários da Unidade, ou seja, o usuário que cadastrou a requisição de suprimento de fundos;
• Proponente (Matrícula);
• Proposto (CPF);
• Unidade Requisitante. Para isso, informe o código da unidade ou selecione-a na lista 

disponibilizada pelo sistema;
• Selecione a opção Buscar nas Unidades Subordinadas, se desejar;
• Período de cadastro da requisição.

Se desejar realizar uma busca pela Unidade Requisitante ou pela matrícula do proposto da 
requisição, clique no ícone .

No campo Período, é possível digitar as datas desejadas ou selecioná-las no calendário exibido ao 
clicar no ícone .



Como exemplo, utilizaremos Tipos da Requisição: REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS e 
Unidade Requisitante: 1300 - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (13.00).

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida 
posteriormente.

Para prosseguir, clique em Buscar. A Lista de Requisições encontradas será disponibilizada em uma
nova página:

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta ação será válida em todas as telas que a 
contenha.

A partir dessa página, é possível visualizar a capa do processo associado à requisição, os detalhes 
da requisição, seu comprovante de cadastro da requisição, os detalhes de sua prestação de contas
da requisição e, por fim, o comprovante do atendimento da prestação de contas. Essas ações 
serão detalhadas abaixo, neste mesmo manual.

A título de exemplificação, utilizaremos a requisição de número 6/2006.

Visualizar Capa do Processo da Requisição

Se desejar visualizar a capa do processo associado à requisição de suprimento de fundos, clique 
em . A capa será disponibilizada no formato a seguir:



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Figura 3: Capa do Processo



Para imprimir o processo, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Visualizar Requisição

Clique no ícone  se desejar visualizar detalhadamente a requisição de suprimento de fundos. O 
sistema o direcionará para uma nova página contendo o Resumo da Requisição:

Ao finalizar a visualização, clique em Fechar para fechar a página.

Se desejar visualizar os detalhes de um dos empenhos associados à requisição, clique em seu 
número. Para exemplificar, utilizaremos o empenho 900028/2006.

A Consulta de Empenho será disponibilizada no seguinte formato:

Clicar no ícone  para visualizar o Resumo da Requisição associada ao empenho. Essa ação foi 
explicada anteriormente, neste mesmo manual.

Para fechar essa tela e retornar à página anterior, clique em .

Visualizar Comprovante da Requisição

Para visualizar o comprovante do cadastro da solicitação, clique no ícone . O comprovante será 
exibido pelo sistema conforme figura abaixo:



Figura 6: Solicitação de Suprimento de Fundos



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Se desejar imprimir o comprovante, clique em .

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Visualizar Prestação de Contas

Caso deseje visualizar os detalhes da prestação de contas da requisição, clique no ícone . A 
seguinte página será apresentada:

Se desejar retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Figura 7: Informações Gerais da Requisição



Para imprimir a capa do processo da prestação de contas, clique em

. A capa será disponibilizada conforme figura a seguir:



Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar.

Figura 8: Capa do Processo de Prestação de Contas



Clique em  caso deseje imprimir a capa.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

De volta à página anterior, clique em  para imprimir o 
comprovante da prestação de contas, que será exibido no seguinte formato:





Clique em Voltar caso deseje retornar à página anterior.

Para imprimir o comprovante, clique em .

Se desejar retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Visualizar Atendimento da Prestação de Contas

Por fim, para visualizar o comprovante de atendimento da prestação de contas da requisição, 
clique em . O sistema exibirá o comprovante no formato abaixo:





Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Caso deseje imprimir o comprovante, clique em .

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .
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Estornar Requisição de Suprimento de Fundos

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores da Instituição responsáveis pela 

gestão de suprimento de fundos 
Perfil Gestor Suprimento de Fundos 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário realize o estorno de uma requisição de suprimento de 
fundos previamente cadastrada no sistema da Instituição, ou seja, que a cancele e impossibilite 
uma futura utilização. Vale ressaltar que, caso haja algum orçamento associado à requisição, o 
mesmo será liberado após a confirmação do estorno. Suprimento de fundos é o nome dado ao 
adiantamento de orçamento para atender a despesas que não possam aguardar o processo 
normal compra/contratação, ou seja, é exceção quanto à não-realização de licitações.

Para realizar a operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Suprimento
de Fundos → Atendimento → Estornar Requisição.

O sistema o direcionará para a página a seguir: 

Para realizar uma busca pela requisição de suprimento de fundos que deseja estornar, é 
necessário informar o Número, Ano e Tipo da Requisição desejada. Como exemplo, utilizaremos o 
Número: 76; o Ano: 2011; e o Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida 
posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas em que for apresentada.

Após informar os dados necessários, clique em Estornar para prosseguir. A página a seguir será 
exibida, contendo as Informações Gerais da Requisição:

Se desejar visualizar detalhadamente a requisição que será estornada, clique em .
O sistema disponibilizará o Resumo da Requisição em uma nova página:

Se desejar fechar a página, clique em Fechar.

Clique no número de um dos empenhos associados à requisição para visualizar seus detalhes. 



Utilizaremos como exemplo o empenho de número 806320/2011. A tela Consulta de Empenho 
será apresentada:

Para fechar essa tela e retornar à página anterior, clique em .

Clicando no ícone  o sistema o direcionará de volta à página que contém o Resumo da 
Requisição, explicada anteriormente neste mesmo manual.

De volta à página com o Informações Gerais da Requisição, é necessário informar a Justificativa do
Estorno antes de finalizar a operação.

Como exemplo, utilizaremos a Justificativa do Estorno: A viagem que seria realizada foi cancelada, 
portanto não há mais necessidade de solicitar o suprimento de fundos em questão.

Confira os dados da requisição e a justificativa inserida e, caso esteja certo do estorno e deseje 
confirmá-lo, clique em Estornar. A seguinte mensagem de sucesso será exibida pelo sistema em 
uma nova página:

Caso deseje retornar à página inicial do módulo Portal Administrativo, clique em
.

Bom Trabalho!
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Retornar Requisição de Suprimento de Fundos

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores da Instituição responsáveis pela 

gestão de suprimento de fundos 
Perfil Gestor Suprimento de Fundos 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário retorne uma determinada requisição de suprimento de 
fundos à sua unidade de origem para que sejam feitos ajustes em seus dados. Suprimento de 
fundos é o nome dado ao adiantamento de orçamento para atender a despesas que não possam 
aguardar o processo normal compra/contratação, ou seja, é exceção quanto à não-realização de 
licitações.

Figura 5: Mensagem de Sucesso



Para realizar a operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Suprimento
de Fundos → Atendimento → Retornar Requisição.

A seguinte página será exibida:

Para realizar a busca pela requisição que deverá ser retornada, informe o Número/Ano e o Tipo da
Requisição. Para exemplificar, utilizaremos o Número/Ano: 79/2011 e o Tipo da Requisição: 
REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida 
posteriormente.

Para prosseguir, clique em Buscar após informar os dados necessários.

O sistema apresentará uma nova página contendo as Informações Gerais da Requisição:

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Se desejar visualizar os detalhes da requisição, clique em . 

O sistema disponibilizará o Resumo da Requisição em uma nova página, no seguinte formato:

Caso deseje fechar esta tela e retornar à página anterior, clique em Fechar.

Clique no número do empenho associado à requisição, na parte inferior esquerda da tela, para 
visualizar seus dados. A Consulta de Empenho será prontamente disponibilizada:

Para fechar essa tela, clique em .

De volta à página que contém as Informações Gerais da Requisição, informe a Justificativa do 
Retorno da requisição à sua unidade de origem. 

Utilizaremos como exemplo a Justificativa do Retorno: O valor solicitado é superior ao valor 
necessário para a viagem, portanto é necessário realizar ajustes no valor da requisição.

Após inserir a justificativa, clique em Retornar Requisição finalizar a operação. Uma nova página 
será apresentada, com a mensagem de sucesso da operação no topo:

Figura 5: Mensagem de Sucesso da Operação; Dados da Requisição



Para visualizar a requisição retornada em detalhes, clique em seu número. Essa ação foi explicada 
anteriormente, neste mesmo manual.

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Bom Trabalho!
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Imprimir Despacho de Suprimento de Fundos

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Usuários que gerenciam o atendimento de 

suprimentos de fundos da Instituição 
Perfil Gestor Suprimento de Fundos

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de suprimento de fundos da Instituição, com a 
finalidade de gerar um despacho para uma determinada requisição de suprimento de fundos. Para
realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Suprimento 
de Fundos → Relatórios → Imprimir Despacho.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Informe o Número e o Ano do Contrato da requisição que deseja visualizar em formato para 
impressão. Para exemplificar, utilizaremos o Número: 32 e o Ano do Contrato 2011.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida 
posteriormente.

Se desejar retornar à página inicial do módulo Portal Administrativo, clique em
 . 

Para realizar a busca, clique em Buscar. A seguinte página será fornecida pelo sistema:



Retorne à página anterior, clicando em Voltar.

Para imprimir o documento, clique no ícone .

Clique no link  para retornar à página inicial do portal do sistema. 

Bom Trabalho!
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Relatório de Controle Individual de Suprimentos de Fundos

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 

 Figura 2: Despacho



Usuários Servidores que gerenciam o atendimento de 
suprimentos de fundos. 

Perfil Gestor Suprimento de Fundos 
Última Atualização ver('', false);

Essa funcionalidade é utilizada pelos gestores de suprimentos de fundos da Instituição para emitir 
um relatório que possibilita o controle individual das requisições de suprimento de fundos. Para 
realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Suprimento 
de Fundos → Relatórios → Controle Individual de Supr. de Fundos.

A seguinte tela será exibida pelo sistema:

O sistema solicitará que o usuário disponibilize o CPF ou a Matrícula do servidor. Caso deseje, é 
possível digitar as datas do Suprimento de Fundos no Período desejado ou selecioná-las no 

calendário exibido ao clicar em .

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida 
posteriormente.

Para retornar à página inicial do módulo Portal Administrativo, clique em . 

Após ter informado os dados necessários, clique em Buscar para prosseguir a operação. 

Uma nova tela será gerada:

Figura 1: Busca do Proposto



Retorne à página anterior, clicando em Voltar.

Para realizar a impressão do documento, clique no ícone .

Clique no link  para retornar à página inicial do portal do sistema.

Bom Trabalho!
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Figura 2: Resultado da Busca



Informar Número PCDP da Viagem

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores da Instituição responsáveis pela 

gestão de passagens 
Perfil Gestor de Viagem SCDP e Gestor Passagem e 

Gestor Viagem 
Última Atualização ver('', false);

Esta operação tem como objetivo informar o número PCDP (Pedido de Concessão de Diárias e 
Passagens) da viagem. Essa funcionalidade é utilizada pelos gestores de viagem SCDP (Sistema de 
Concessão de Diárias e Passagens) da instituição. 

Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Viagem → Atendimento →
Informar Número PCDP da Viagem.

A tela a seguir será emitida:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na caixa de diálogo que será apresentada
pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

• Requisição: O usuário deverá informar o número e o ano da requisição;
• Unidade Requisitante: Informe a unidade requisitante. Para isso, informe o código da unidade 

ou selecione-a na lista disponibilizada pelo sistema;
• Unidade de Custo: Esse campo corresponde a unidade responsável pelo custeio da viagem;
• Proposto: Para informar o proposto, digite as três primeiras letras do nome do proposto e o 

sistema apresentará uma lista com os resultados para a seleção;
• Proponente: Corresponde ao responsável pela proposta. Digitando as três primeiras letras do 

nome do proponente, o sistema apresentará uma lista com os resultados para a seleção; 
• Período de Cadastro: Neste campo, informe o período para o cadastro da viagem. Digite a data 

no local indicado ou utilize o calendário clicando no ícone ;
• Todas as Requisições Pendentes: Selecione esta opção caso deseje exibir todas as requisições 

pendentes.

Exemplificaremos com a Unidade Requisitante: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35). 

Figura 1: Opções de Consulta



Feito isso, clique em Consultar. A tela a seguir será emitida:

O ícone  indica que a requisição Não Possui Diária Associada e o ícone  indica que Possui 
Diária Associada. 

Se a requisição Não Possui Passagem Associada, o ícone que a indicará é , se Possui Passagem 
Associada o ícone correspondente é . 

Para indicar uma Viagem Nacional, será exibido o ícone , já uma Viagem Internacional, o ícone 
será .

O usuário poderá Exibir Roteiros da Viagem clicando em . O roteiro será apresentado conforme 
mostrado abaixo:

Figura 2: Requisições de Viagem Encontradas



Para Visualizar Requisição utilize o ícone . A tela a seguir será exibida:

Figura 3: Roteiros



Se desejar retornar à tela anterior, clique em Voltar. Esta ação será válida para todas as telas que 
a apresentar.

Clique no link, em azul, do número correspondente ao valor da requisição. Será emitida a tela a 
seguir:

Figura 4: Informações Gerais da Requisição



Caso deseje sair da exibição da tela, clique em Fechar.

Para Informar PCDP da Viagem utilize o ícone . A tela abaixo será exibida:

Figura 5: Demonstrativo de Cálculo



Nesta tela, informe o Número do PCDB, Observações e Conta do Proposto, que poderá ser 
Agência, Nenhuma, Outra. Utilizaremos como exemplo o Número do PCDB: 152; informaremos 
Observações e a Conta do Proposto: Ag.: 8999999 N°: 999999 Banco: 70 - BANCO DE BRASÍLIA S. 
A.. Feito isso, clique em Vincular. Uma mensagem de sucesso será exibida juntamente com um 
resumo da operação:

Figura 6: Informar PCDP da Viagem

Figura 7: Mensagem de Sucesso



Clique em Vincular Outro PCDP de Viagem para vincular uma nova PCDP de Viagem. A operação 
será reinicializada.

Bom Trabalho!
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Prestação de Contas de Viagem

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores da Instituição responsáveis pela 

gestão de passagens 
Perfil Gestor de Viagem SCDP, Gestor Viagens 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de viagens da Instituição, permitindo que tais 
usuários realizem a prestação de contas de requisições de viagem pendentes de atendimento na 
unidade.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Viagem 
→ Atendimento → Prestação de Contas.

A tela a seguir será emitida:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida 
sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima são listadas as requisições de passagem pendentes de atendimento. Contudo, o 

Figura 1: Prestação de Contas Encontradas



usuário poderá buscar por um registro específico informando um ou mais dos seguintes critérios 
de busca disponibilizados. São eles:

• Requisição: O usuário deverá informar o número e o ano da requisição;
• Unidade Requisitante: Informe a unidade requisitante. Para isso, informe o código da unidade 

ou selecione-a na lista disponibilizada pelo sistema;
• Unidade de Custo: Esse campo corresponde a unidade responsável pelo custeio da viagem;
• Período da Viagem: Corresponde ao período determinado para a realização da viagem;
• Data de Cadastro: Neste campo, informe o período para o cadastro da viagem. ;
• Data de Cadastro da Requisição: Informe a data em que o cadastro da requisição foi realizado;
• Todas Pendente de Atendimento: Selecione esta opção caso deseje exibir todas as prestações 

pendentes de atendimento.

Nos campos que necessitam da informação de datas, digite-a no local indicado ou utilize o 
calendário clicando no ícone .

Após definir os parâmetros de busca desejados, clique em Consultar para prosseguir. Os 
resultados serão visualizados conforme mostrado na página anterior.

Ainda na página acima, o sistema disponibiliza as opções de Remover, Modificar, Visualizar e 
Enviar as requisições listadas. Para cada uma desta funções, utilize as orientações dadas no 
manual Acompanhar Requisições Enviadas, listado em Manuais Relacionados, no final da página. 
Ao clicar no link referente ao número de cada uma das requisições listadas, o sistema disponibiliza 
uma nova página contendo informações gerais da requisição, histórico de movimentações e dados
da prestação de contas já cadastrada.

Para Analisar determinada requisição, clique no ícone . Exemplificaremos esta ação com a 
requisição 91/2009. A seguinte página será fornecida:



Para retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta função será válida sempre que a opção 
estiver presente. 

Clique no link , correspondente ao valor da requisição, para visualizar o Quadro de 
Totalizações, exemplificado na tela abaixo:

Figura 2: Dados da Requisição; Dados da Prestação de Contas



Para fechar a página, clique em .

De volta à tela de atendimento da prestação de contas da requisição selecionada, clique no ícone
 para efetuar o download do arquivo anexado ao registro, o qual deverá ser confirmado na tela 

a seguir:

Clique em OK para confirmar a transferência do arquivo, ou em Cancelar caso desista de 
prosseguir.

Retornando à página anterior, o usuário poderá Atender, Retornar ou Negar a prestação de contas
da requisição. Cada um destes procedimentos será descrito abaixo:

Figura 3: Quadro de Totalizações

Figura 4: Download de Arquivo



Atender

Permite que o usuário analise os dados contidos no relatório de prestação de contas da requisição 
e confirme o atendimento da mesma. Para isso, clique em Atender. A tela abaixo será fornecida 
pelo sistema, acompanhada ainda da mensagem de sucesso da operação:

Se desejar efetuar a análise de uma prestação de contas distinta, clique em Alterar Outra 
Prestação de Contas. Esta ação será a mesma sempre que for disponibilizada pelo sistema.

Retornar

O retorno da prestação de contas de determinada requisição permite encaminhar o registro ao 
usuário de origem para que o mesmo altere informações que estão em desacordo ou outros dados
identificados pelo gestor de viagem como incorreto. Para isso, clique em Retornar. A seguinte 
página será gerada:

Nesta etapa do procedimento, informe a justificativa do retorno e clique em Confirmar para 
avançar. A mensagem de sucesso será disponibilizada no topo da seguinte página:

Negar

A negação da prestação de contas é feita quando se identifica alguma irregularidade nos dados 
descritos no relatório. Para negar determinada prestação de contas, clique em Negar. Será 
apresentada a tela a seguir:

Na tela acima, informe a justificativa da negação da prestação de contas e confirme a ação 
clicando em Confirmar. A mensagem de sucesso correspondente a esta ação será visualizada no 
topo da seguinte página:



Clique em Alterar Outra Prestação de Contas para analisar a prestação de contas de outra 
requisição.

Bom Trabalho!
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Figura 9: Mensagem de Sucesso



Acompanhar Requisições de Viagem Enviadas

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores da Instituição responsáveis pela 

gestão de passagens 
Perfil Gestor Viagem 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite ao usuário realizar o acompanhamento das requisições enviadas para 
atendimento.

Para utilizá-la, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Viagem → 
Atendimento → Acompanhar Requisições Enviadas.

A tela a seguir será emitida:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na caixa de diálogo que será apresentada
pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para buscar requisições, o usuário deverá informar os seguintes critérios:

• Requisição: O usuário deverá informar o número e o ano da requisição;
• Status Requisição: Selecione dentre as opções apresentadas no sistema, o status da requisição;
• Unidade Requisitante: Informe a unidade requisitante. Para isso, informe o código da unidade 

ou selecione-a na lista disponibilizada pelo sistema;
• Proposto: Para informar o proposto, digite as três primeiras letras do nome do proposto e o 

sistema apresentará uma lista com os resultados para a seleção;
• Proponente: Corresponde ao responsável pela proposta. Digitando as três primeiras letras do 

nome do proponente, o sistema apresentará uma lista com os resultados para a seleção; 

* Período de Cadastro: Neste campo, informe o período para o cadastro da viagem. Digite a data 
no local indicado ou utilize o calendário clicando no ícone ;

Exemplificaremos com o Status Requisição: ENVIADA; e a Unidade Requisitante: 
SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35). Feito isso, clique em Consultar. A tela abaixo será 
emitida:

Figura 1: Opções de Consulta



O ícone  indica que a requisição Não Possui Diária Associada e o ícone  indica que Possui 
Diária Associada. 

Se a requisição Não Possui Passagem Associada, o ícone que a indicará é , se Possui Passagem 
Associada o ícone correspondente é . 

Para indicar uma Viagem Nacional, será exibido o ícone , já uma Viagem Internacional, o ícone 
será .

O usuário poderá Exibir Roteiros da Viagem clicando em . O roteiro será apresentado conforme 
mostrado abaixo:

Figura 2: Requisições de Viagem Encontradas

Figura 3: Requisições de Viagem Encontradas



Para Visualizar Requisição utilize o ícone . A tela a seguir será exibida:

Se desejar retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Na tela anterior, clique no ícone  para consultar o Quadro de Totalizações da requisição 
selecionada. Será fornecida a seguinte tela:

Para fechar a página, clique em .

De volta à página onde são listadas as requisições encontradas, clique no ícone  para acessar o 
Comprovante de Requisição de Viagem, conforme mostrado a seguir:

Figura 5: Quadro de Totalizações



Figura 6: Comprovante de Requisição de Viagem



Retorne à página anterior, clicando em Voltar.

Para imprimir o documento, clique no ícone .

Clique no link  para retornar à página inicial do portal do sistema. 

Bom Trabalho!
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Atender Solicitação de Alteração de Viagem

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Viagem 

Perfil Gestor Viagem
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de viagem da Instituição, permitindo o atendimento 
de solicitações de alteração de viagem encaminhadas. Através desta função será possível visualizar
a solicitação de alteração, bem como atendê-las, negá-las e/ou retorná-las ao usuário de origem.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Viagem 
→ Atendimento → Atender Solicitação de Alteração de Viagem.

A seguinte tela será apresentada pelo sistema:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida 
sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o sistema lista todas as solicitações de alteração de viagem pendentes de 
atendimento. Clique no link referente ao número de cadastro da requisição para consultar a tela 
com as Informações Gerais da Requisição, abaixo exemplificada com a de número :

Figura 1: Solicitações Encontradas



Para fechar a página, clique em . Esta ação será válida sempre que for 
disponibilizada.

Clique no link , referente ao valor da requisição, para visualizar o Quadro de 
Totalizações da requisição. Será mostrada a seguinte tela:

De volta à tela inicial do manual, o sistema disponibiliza as funções Visualizar Solicitação, Atender 
Solicitação, Negar Solicitação e Retornar Solicitação. Cada uma delas serão descritas abaixo.

Visualizar Solicitação

Permite que o usuário visualize os dados da solicitação de alteração de viagem, onde consta 
informações como o motivo pelo qual foi solicitada alteração e o usuário responsável. Clique no 
ícone  para visualizar determinada solicitação de alteração. Exemplificaremos com a Solicitação 
7/2011. A tela abaixo será gerada:

Figura 3: Quadro de Totalizações



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Atender Solicitação

De volta à tela onde são listadas as Solicitações Encontradas, clique no ícone  para atender a 
solicitação. Exemplificaremos com o registro cadastrado sob o número 7/2011. O sistema 
solicitará a confirmação desta ação na caixa de diálogo abaixo:

Clique em OK para confirmar, ou em Cancelar caso desista de prosseguir. Optando pela 
confirmação, a mensagem de sucesso será visualizada no topo da seguinte página:

Se desejar imprimir o comprovante do atendimento, clique no link . Esta 
função será válida nas demais telas onde for mostrada. O relatório abaixo será então fornecido:

Figura 6: Mensagem de Sucesso

Figura 4: Dados da Solicitação de Alteração de
Viagem

Figura 5: Atender Solicitação



Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Se desejar efetuar a impressão do documento, clique no ícone .

Retorne à página inicial do módulo clicando no link , no topo da página.

Ainda na página onde é mostrada a mensagem de sucesso referente ao atendimento da 
solicitação selecionada, clique no link  caso deseje atender outra 
solicitação. O sistema irá redirecionar o usuário à tela descrita no início do manual.

Negar Solicitação

Esta operação permite efetuar a negação de determinada solicitação de alteração de viagem. Para 
prosseguir, clique no ícone . A tela abaixo será visualizada:

Para negar a solicitação, informe a Justificativa e então clique em Negar. A mensagem de sucesso 
abaixo confirmará a operação:

Figura 7: Comprovante de Atendimento

Figura 8: Negar Solicitação



Efetue a impressão do comprovante conforme descrito no tópico anterior, ou negue uma outra 
solicitação clicando no link .

Retornar Solicitação

Com esta operação é possível retornar determinada solicitação para o usuário de origem a fim de 
alguns dados serem reajustados, se necessário. Após o retorno e feitas as alterações, a solicitação 
poderá ser reenviada pelo solicitante. Para Retornar Solicitação, clique no ícone . 
Exemplificaremos com a solicitação 12/2011. A seguinte tela será gerada:

Será necessário que o usuário informe a Justificativa do retorno antes de prosseguir com a 
operação. Após inseri-la, clique em Retornar. Será disponibilizada a mensagem de sucesso a 
seguir:

Clique no link  para visualizar e imprimir o comprovante da negação da 
solicitação. O documento gerado em seguida será semelhante ao comprovante exemplificado 
anteriormente neste manual.

Se desejar retornar outra solicitação, clique em .

Bom Trabalho!
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Figura 10: Retornar Requisição

Figura 11: Mensagem de Sucesso



Habilitar Acesso à Requisição de Viagem

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Viagens 

Perfil Gestor Viagem
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de viagens da Instituição, permitindo que unidades 
sejam habilitadas/desabilitadas a realizarem requisições de viagem.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Viagem 
→ Permissão → Habilitar Acesso à Requisição de Viagem.

Será gerada a página abaixo:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida 
sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o usuário deverá selecionar a Unidade que será habilitada a realizar requisições de 
viagem, a partir das opções disponibilizadas ao inserir o código ou parte da denominação da 
unidade. No campo Considerar Hierarquia de Unidades?, selecione Sim ou Não para especificar se 
a hierarquia da unidade selecionada será considerada ou não.

Exemplificaremos o cadastro da Unidade CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES, e a 
opção Não selecionada no campo Considerar Hierarquia de Unidades?. Feito isso, clique em 
Cadastrar. A unidade será listada na seção Unidades Inseridas, e a mensagem de sucesso a seguir 
será visualizada:

Figura 1: Cadastrar Unidade de Requisição



Para alterar determinada unidade já cadastrada, clique no ícone . Exemplificaremos esta ação 
com a Unidade SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA. A página será reconfigurada para o 
seguinte formato:

Altere as informações que julgar necessárias e efetive-as clicando em Alterar. Será gerada a 
seguinte mensagem de sucesso no topo da página:

Para remover e desabilitar determinada unidade cadastrada, clique no ícone  e confirme a ação
na caixa de diálogo apresentada abaixo:

Clique em OK para confirmar, ou Cancelar caso desista de prosseguir. Optando pela confirmação, 
o item deixará de ser referenciado pelo sistema na seção Unidades Inseridas, e a mensagem de 
sucesso abaixo será visualizada:

Bom Trabalho!
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Figura 3: Alterar Unidade

Figura 5: Remover Unidade

Figura 6: Mensagem de Sucesso
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Atender Requisição de Pessoa Física

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Pessoa Física 

Perfil Gestor Serviço Pessoa Física
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de pessoa física, permitindo que os usuários 
responsáveis realizem o atendimento das requisições deste tipo, as quais poderão ser atendidas, 
retornadas ou negadas.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Pessoa 
Física → Atendimento → Atender.

A tela abaixo será gerada pelo sistema:

Na tela acima, o sistema solicita que o usuário informe o Número/Ano da requisição que deseja 
atender, selecione a Unidade Requisitante através da lista disponibilizada, ou a Unidade de Custo 
responsável. Clique no ícone , presente nos dois últimos campos, para buscar pela unidade 
desejada.

Exemplificaremos esta ação com a requisição 3035/2011.

Clique em Voltar para retornar à página anterior, ou no link  caso deseje 
retornar à página principal do Portal Administrativo. Tais opções serão válidas sempre que estas 
funções estiverem disponíveis.

Após informar os dados que o sistema exige, clique em Buscar para prosseguir. Os resultados 
serão mostrados na página a seguir, exemplificada abaixo:

A partir desta tela, o sistema possibilita que a requisição seja atendida, retornada ou negada. Estas
operações serão descritas em tópicos abaixo.

Atender

Após localizar a requisição a qual deseja realizar atendimento, clique em Atender para atendê-la. 
A página a seguir será gerada:

Figura 2: Requisições Encontradas



Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Confira os dados que são apresentados pelo sistema e, caso necessário, altere-os conforme 
desejado. Clique em Confirmar para efetuar o atendimento da requisição. A mensagem de sucesso
visualizada abaixo confirmará a operação:

Clique no link  para efetuar um novo atendimento. O usuário será 
redirecionado à tela de busca de requisições. Esta ação será válida para as demais telas que a 

Figura 3: Atender Requisição



disponibilizarem.

Clique em  se desejar retornar à página do Menu Atendimento. Esta função 
será a mesma para todas as páginas que disponibilizem este link.

Para retornar à tela inicial da unidade a qual o usuário é vinculado, clique em  tanto 
nesta quanto nas demais telas onde o sistema forneça tal opção.

Retornar

Após localizar a requisição a qual deseja realizar atendimento, clique em Retornar caso deseje 
enviá-la de volta à unidade e ao usuário de origem para correções e adaptações. Esta ação será 
exemplificada com a requisição 3036/2011. A página a seguir será gerada:



O sistema exibe o resumo da requisição selecionada e solicita que seja informada a Justificativa do
Retorno. Feito isso, clique em Confirmar para dar continuidade à ação. A mensagem de sucesso 
abaixo será exibida:

Negar

Após localizar a requisição cujo atendimento será efetuado, clique em Negar para prosseguir com 
a negação da requisição selecionada. Esta ação será exemplificada com a requisição 3032/2011. A 
página abaixo será gerada:

Figura 5: Retornar Requisição



Insira a Justificativa da Negação e continue o procedimento clicando em Confirmar. Será 
mostrada a mensagem de sucesso abaixo:

Figura 7: Negar Requisição



Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no ícone .

Bom Trabalho!
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Requisições de Pessoa Física Atendidas

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Pessoa Física 

Perfil Gestor Serviço Pessoa Física
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos usuários responsáveis pelo atendimento de requisições de 
pessoa física, possibilitando a consulta daquelas que já foram atendidas ou de outras requisições a
partir de diferentes critérios. O procedimento possibilita ainda visualizar o comprovante das 
requisições, bem como os dados informados durante seu cadastro.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Pessoa 
Física → Atendimento → Requisições Atendidas.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o usuário deverá informar um ou mais dos critérios de busca listados para 
prosseguir com a consulta de requisições. São eles:

• Tipos da Requisição: Selecione o tipo da requisição que deseja consultar. Por padrão, o sistema 
preenche este campo com REQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA PESSOA FÍSICA;

Figura 8: Mensagem de Sucesso



• Número/Ano: Informe o número e ano de cadastro da requisição;
• Status da Requisição: Selecione a partir da listagem feita pelo sistema o status da requisição que

deseja consultar;
• Usuários da Unidade: Selecione o usuário responsável pelo cadastro da requisição;
• Proponente (Matrícula): Informe a matrícula do proponente da requisição;
• Proposto (CPF): Informe o CPF do usuário proposto;
• Unidade Requisitante: Informe o código ou selecione a unidade requisitante a partir da lista 

disponibilizada pelo sistema;
• Buscar nas Unidades Subordinadas: Caso a unidade requisitante selecionada anteriormente 

possua unidades subordinadas, habilite esta opção para buscar as requisições também nestas 
unidades;

• Período: Defina o período em que deseja consultar as requisições cadastradas. Para isso, 
selecione as datas a partir do calendário virtual disponibilizado pelo sistema ao clicar no ícone

, ou digite-as nos campos específicos.

Clique no ícone  para buscar as informações solicitadas para o preenchimento de cada um dos 
campos onde o ícone é mostrado.

Exemplificaremos esta ação com Tipos da Requisição REQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA PESSOA 
FÍSICA; Status da Requisição ATENDIDA e Período de 01/01/2011 a 01/06/2011. Feito isso, clique 
em Buscar para prosseguir. Os resultados serão apresentados da seguinte maneira:

Para retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta função será válida sempre que a opção 
estiver presente.

Utilize os ícones  e  para navegar entre as páginas dos resultados obtidos.

Ao posicionar o cursor do mouse sobre o login, o sistema mostra informações pessoais referentes 
à unidade e ao usuário responsável, conforme visualizado na tela anterior.

A partir desta página, o sistema disponibiliza as opções de Visualizar requisição, Comprovante da 
requisição e Visualizar capa do processo da requisição, descritas abaixo:

Visualizar capa do processo da requisição

Clique no ícone  para visualizar a capa do processo da requisição. Esta ação será exemplificada 
com a requisição 1166/2011. A tela abaixo será vista:

Clique em Voltar para retornar à tela anterior.

Para imprimir o documento, clique no ícone .

Retorne à página inicial do Portal Administrativo clicando no link .

Visualizar Requisição

Para consultar o resumo de determinada requisição, clique no ícone . A página a seguir será 
gerada:

Caso deseje visualizar os dados de um dos empenhos associados à requisição, clique no link 



referentes aos números de cadastro do mesmo. Exemplificaremos com o empenho .
A tela a seguir será vista:

Clique em  para fechar a janela.

Para exibir a requisição do empenho selecionado, clique no ícone . O sistema disponibilizará a 
tela do resumo da requisição, descrita anteriormente neste manual.

Comprovante da requisição

Clique no ícone  para que o sistema exiba o comprovante de determinada requisição. O 
documento abaixo será visualizado:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para efetuar a impressão do documento, clique no ícone .

Retorna à página inicial do Portal Administrativo clicando no link .

Bom Trabalho!
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Buscar Requisições de Pessoa Física

Sistema SIPAC 
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Pessoa Física 

Perfil Gestor Serviço Pessoa Física
Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que os gestores de serviços de pessoa física busquem as requisições 
deste tipo, podendo ainda consultar o resumo das mesmas, bem como seu comprovante de 
cadastro.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Pessoa 
Física → Atendimento → Buscar Requisições.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o usuário deverá informar um ou mais dos critérios de busca listados para 



prosseguir com a consulta de requisições. São eles:

• Tipos da Requisição: Selecione o tipo da requisição que deseja consultar. Por padrão, o sistema 
preenche este campo com REQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA PESSOA FÍSICA;

• Número/Ano: Informe o número e ano de cadastro da requisição;
• Status da Requisição: Selecione a partir da listagem feita pelo sistema o status da requisição que

deseja consultar;
• Usuários da Unidade: Selecione o usuário responsável pelo cadastro da requisição;
• Proponente (Matrícula): Informe a matrícula do proponente da requisição;
• Proposto (CPF): Informe o CPF do usuário proposto;
• Unidade Requisitante: Informe o código ou selecione a unidade requisitante a partir da lista 

disponibilizada pelo sistema;
• Buscar nas Unidades Subordinadas: Caso a unidade requisitante selecionada anteriormente 

possua unidades subordinadas, habilite esta opção para buscar as requisições também nestas 
unidades;

• Período: Defina o período em que deseja consultar as requisições cadastradas. Para isso, 
selecione as datas a partir do calendário virtual disponibilizado pelo sistema ao clicar no ícone

, ou digite-as nos campos específicos.

Clique no ícone  para buscar as informações solicitadas para o preenchimento de cada um dos 
campos onde o ícone é mostrado.

Exemplificaremos esta ação com a requisição de Número/Ano 1166/2011. Feito isso, clique em 
Buscar para prosseguir. Os resultados serão apresentados conforme mostrado abaixo:

Para retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta função será válida sempre que a opção 
estiver presente.

Ao posicionar o cursor do mouse sobre o login, o sistema mostra informações pessoais referentes 
à unidade e ao usuário responsável, conforme visualizado na tela anterior.

A partir desta página, o sistema disponibiliza as opções de Visualizar requisição, Comprovante da 
requisição e Visualizar capa do processo da requisição. Estas funcionalidades encontram-se 
descritas no manual Requisições de Pessoa Física Atendidas, listado em Manuais Relacionados, no 
fim desta página.

Bom Trabalho!
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Estornar Requisição de Pessoa Física

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Gestores de Pessoa Física 

Perfil Gestor Serviço Pessoa Física
Última Atualização ver('', false);



Esta funcionalidade permite que os gestores de requisições de pessoa física realizem o estorno de 
determinada requisição, implicando no seu cancelamento e impossibilitando a utilização da 
mesma.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Pessoa 
Física → Atendimento → Estornar Requisição.

O sistema exibirá a seguinte página:

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta função será válida sempre que a opção 
estiver presente. 

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo 
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o sistema solicita que o usuário informe o Número, Ano e selecione o Tipo da 
Requisição que deseja estornar. Exemplificaremos esta ação com a requisição 1160/2011, do tipo 
REQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA PESSOA FÍSICA. Feito isso, clique em Estornar para prosseguir. A 
seguinte página será gerada:

Clique em  para visualizar o resumo da requisição selecionada. O usuário 
visualizará a tela a seguir:

Na seção de Empenhos da Requisição, clique no link referente ao número de determinado 
empenho associado à requisição para visualizar seus dados. Exemplificaremos com o empenho

. A página a seguir será mostrada:

Clique em  para fechar a janela.

Para exibir determinada requisição do empenho selecionado, clique no ícone . O sistema 
disponibilizará a tela do resumo da requisição, descrita anteriormente neste manual.

Figura 2: Estornar Requisição



De volta à tela de estorno da requisição, informe a Justificativa do Estorno e clique em Estornar. A 
mensagem de sucesso abaixo será exibida:

Bom Trabalho!
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Retornar Requisição de Serviço de Pessoa Física

Sistema SIPAC 
Módulo Portal Administrativo 
Usuários Gestores de Pessoa Física

Perfil Gestor Serviço Pessoa Física
Última Atualização ver('', false);

Esta operação tem como finalidade possibilitar ao usuário realizar o retorno de uma requisição 
cadastrada. O retorno da requisição consiste em voltar as solicitações para suas unidades de 
origem caso o gestor julgue necessário.

Para utilizar esta funcionalidade, o usuário poderá os seguintes caminhos:

• SIPAC → Módulo → Portal Administrativo → Requisições → Atendimento → Serviço Pessoa 
Física → Atendimento → Retornar Requisição;

• SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Pessoa Física → Atendimento → Retornar 
Requisição.

O sistema exibirá a tela que permite inserir os Dados da Requisição.

Primeiramente, o usuário deverá informar o Número/Ano da requisição a qual deseja consultar. 
Além disso, será preciso informar o Tipo de Requisição, selecionando uma das opções presentes na
lista relacionada a este item. 

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na caixa de diálogo que será gerada 
posteriormente. Esta função será válida sempre que estiver presente.

Exemplificaremos ao informar o Número/Ano 21/2012 e o Tipo de Requisição Requisição de 
Material.

Clique em Buscar, para prosseguir.

Em seguida, o sistema exibirá a tela com as Informações Gerais da Requisição.

Clique em Voltar, para retornar à tela anterior.

Nesta tela, serão exibidas os dados gerais da requisição consultada. Se desejar visualizá-los de 

modo detalhado, clique no link . Assim, serão exibidos os Dados da Requisição 
incluindo os Itens da Requisição, seu histórico e suas Operações Orçamentárias.



Para encerrar a visualização, clique no ícone .

Caso queira visualizar os detalhes dos Itens da Requisição, clique no ícone . Para mais 
informações sobre esta operação, consulte o manual Buscar Requisições de Serviço de Pessoa 
Física listado nos Manuais Relacionados presentes no final deste.

De volta à tela com as Informações Gerais da Requisição, o usuário poderá inserir uma Justificativa
sobre o retorno do material, caso julgue necessário.

Para finalizar a operação, clique em Retornar.

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso seguida pelos Dados da Requisição retornada.

Se desejar voltar ao menu principal do módulo Portal Administrativo, clique no link
.

Caso queira consultar a requisição, clique no link correspondente ao número e ao ano do 
processo. Os Dados da Requisição serão exibidos na tela, como já apresentados anteriormente.

Bom Trabalho!

Figura 3: Dados da Requisição



Manuais Relacionados

• Buscar Requisições de Serviço de Pessoa Física
• Estornar Requisição de Serviço de Pessoa Física
• Relatório de Requisições de Serviço de Pessoa Física por Unidade

<< Voltar - Manuais do SIPAC

Relatório de Pessoa Física por Unidade

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores que gerenciam o atendimento de 

serviços de pessoa física da Instituição 
Perfil Gestor Serviço Pessoa Física 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos servidores que gerenciam o atendimento de serviços de 
pessoa física da Instituição, possibilitando gerar um relatório de requisições de pessoa física por 
unidade. 

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Pessoa 
Física → Relatórios → Requisições por Unidade. 

O sistema exibirá a seguinte tela:

Nessa página, o sistema solicita o Ano ou o Período de cadastro das requisições. Também solicita o
código ou que se faça a seleção da Unidade de referência. Se desejar, clique no ícone  para 
buscar pela unidade de origem desejada.

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta função será válida sempre que a opção 
estiver presente.

Exemplificaremos a busca por requisições na Unidade: 1430 CT - PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA SANITÁRIA (14.30), no Ano de 2011. Clique em Gerar Relatório para que o sistema 
localize os resultados de acordo com as informações fornecidas. 

A seguir, uma nova tela será gerada: 

Clique no ícone  para consultar os dados da requisição. A página seguinte será exibida:

Figura1: Opções para a Listagem



Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique no link .

Clique no link , que corresponde ao número do empenho da requisição, para consultar 
os dados do empenho. A tela abaixo será exibida: 

Para voltar à página anterior, clique em .

Para visualizar um resumo das requisições listadas na página anterior, clique no ícone . A tela 
com os dados da requisição será mostrada conforme descrito anteriormente neste manual.

Retornando à página da Lista de Requisições Atendidas, clique no ícone  para que 
seja gerada a lista de requisições em formato de relatório para impressão, exemplificado na tela 
abaixo: 

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Se desejar efetuar a impressão do documento, clique no ícone . 

Para retornar à página inicial do Portal da Administrativo, clique no link .

Bom Trabalho!
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Relatório de Requisições de Pessoa Física por Período

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores que gerenciam o atendimento de 

serviços de pessoa física da Instituição 
Perfil Gestor Serviço Pessoa Física 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário visualize a lista de requisições de pessoa física 
cadastradas em um período de tempo. Se desejar, visualize os detalhes de uma determinada 
requisição.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Pessoa 
Física → Relatórios → Requisições por Período.

O sistema exibirá a seguinte tela: 

Figura 1: Opções para Listagem



É necessário informar o Ano ou Período do cadastro da requisição de pessoa física. Utilizaremos 
como exemplo o Período: 20/01/2011 a 22/01/2011.

Se desejar voltar ao Menu Atendimento, clique em Voltar.

Após informar os dados necessários, clique em Gerar Relatório para prosseguir. O sistema exibirá 
a Lista de Requisições Atendidas: 

Para visualizar o resumo da requisição, clique no ícone . Para exemplificar, utilizaremos a 
requisição de número 279/2011.

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar. Essa opção será válida em todas as páginas que a 
contenha.

O sistema apresentará o Resumo da Requisição em uma nova tela: 



Para retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em 

Clique no link com o número que corresponde ao empenho da requisição, neste caso o link
, para consultar os dados do empenho. A tela abaixo será exibida: 

Figura 3:Resumo da Requisição



Para voltar à página anterior, clique em  .

Para visualizar um resumo das requisições listadas na página anterior, clique no ícone . A tela 
com os dados da requisição será mostrada conforme descrito anteriormente neste manual. 

De volta à página com a Lista de Requisições Atendidas, clique em  se desejar 
visualizar a lista em formato para impressão.

O Relatório das Requisições de Serviço para Pessoa Física por Período será exibido da seguinte 
maneira: 

Figura 3: Consulta de Empenho



Para realizar a impressão do relatório, clique em .

Caso deseje voltar à tela anterior, clique em Voltar.

Para retornar à página inicial do módulo Portal Administrativo, clique em . 

Bom Trabalho!
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Relatório de Pessoa Física por Prestador e Período

Sistema SIPAC
Módulo Atendimento de Requisições 
Usuários Servidores responsáveis pela gestão de pessoas 

físicas da Instituição 
Perfil Gestor Pessoa Física

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de pessoas físicas da Instituição, possibilitando a 
consulta do relatório das requisições a partir de um determinado prestador e de um período de 
tempo para referência. Por meio dessa função, pode-se também visualizar os detalhes da 

Figura 4:Relatório das Requisições de Pessoa Física por Período



requisição selecionada.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → 
Passagem → Relatórios → Passagem por Proposto e Período. 

A seguinte tela será apresentada:

Caso deseje retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta operação é válida para todas as 
telas que apresentem esta função.

Na tela acima, o sistema solicita que seja informado o CPF do Prestador, juntamente com o Ano ou
Período de referência. Clique no link  se desejar fazer uma busca pelo usuário. 

Caso desista da busca, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida 
posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Para exemplificar, utilizamos como CPF do Proposto: 123.456.789-10 e o Ano informado: 2011. 
Clique em Gerar Relatório para prosseguir. O sistema exibirá a Lista de Requisições Atendidas 
como mostrado a seguir: 

Para visualizar detalhes da requisições listadas, clique em . O Resumo da Requisição será 
disponibilizado pelo sistema conforme figura a seguir:

Caso deseje retornar à página inicial do módulo Portal Administrativo, clique em
.

Se desejar consultar o empenho da requisição, clique em seu número. A seguinte tela será 
disponibilizada: 

Para visualizar os detalhes de uma requisição, clique no ícone  ao lado da requisição desejada. O
sistema exibirá o Resumo da Requisição em uma nova página. Esta ação foi explicada 
anteriormente, neste mesmo manual.

De volta à página da Lista de Requisições Atendidas, clique em , se desejar visualizar 
a lista em formato para impressão. O Relatório de pessoa Física por Prestador e Período será 
apresentado pelo sistema no seguinte formato: 

Figura 1: Opções para Listagem



Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Se desejar imprimir o relatório, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em , no 
topo da página. 

Bom Trabalho!
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Figura 5: Relatório de Requisições de Pessoa Física por Prestador e Período
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