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PROTOCOLO GERAL 
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - SGD 

 
PRINCÍPIOS BÁSICOS DO SISTEMA: 
 

• As normas de funcionamento do SGD estão contempladas por Portaria cabendo a todos os 
servidores do quadro da UEM sua plena observância e acatamento. 

• Nenhum documento deve tramitar sem o devido registro no Sistema,  ou seja, os envios, 
recebimentos, juntadas, arquivamentos e demais operações devem ser registradas no 
Sistema tão logo ocorram. 

• As senhas são individuais e a responsabilidade pelo sigilo das mesmas caberá aos 
respectivos usuários. 

• O Sistema trabalha com níveis diferenciados de usuários,  o que faz com que as telas ou 
funções não sejam as mesmas para todos, caso por exemplo da função INCLUIR. 

• O registro de trâmites de documentos no SGD restringe-se apenas aos órgãos institucionais, 
desta forma a tramitação de qualquer documento para órgãos externos (não pertencentes a 
estrutura formal da UEM) não será registrada no SGD. 

• As informações referentes aos campos INTERESSADO E COMPLEMENTO DO 
ASSUNTO estão juntas no campo COMPLEMENTO e o número original dos documentos 
já existentes antes da implantação do SGD estão contemplados no campo NÚMERO DO 
DOCUMENTO.  O campo Número do Sistema apresenta o número correspondente no novo 
sistema – SGD – em função de que houve unificação de numeração para protocolados e 
processos.   Sugerimos desta forma, para os documentos antigos, o uso ou menção do 
número dado a eles originalmente. 

 
 APRESENTANDO O SGD 

 
O novo Sistema (SGD) ora planejado para implantação na segunda quinzena de abril/2007,  é parte 
integrante de uma proposta de gestão de documentos para a UEM de forma a integrar o campus 
sede e suas extensões, através da web, com implementação de ação descentralizadora que permitirá 
maior velocidade, segurança e transparência no fluxo de documentos institucionais. 
 
O SGD, em harmonia com o novo sistema de senhas adotado pela UEM/NPD  permitirá maior 
detalhamento do fluxo de documentos entre os vários órgãos e seus respectivos agentes.  
 
Os documentos inseridos ou registrados no sistema serão divididos em dois grande grupos: 
expedientes e processos, porém fazendo parte de um só controle de numeração para estes dois 
grupos.  Devido a este detalhe na importação dos dados do sistema anterior (tera term) para o novo 
Sistema, houve mudança do número original, preservando-se porém a informação e vinculando o 
novo número ao número original do sistema anterior. 
 
As unidades/subunidades autorizadas a INCLUIR ou registrar documentos gerarão números 
próprios, fornecidos pelo SGD, seguidos do ano e sigla do órgão que vier a ter acesso ao 
cadastramento/autuação; fato que permitirá consultas específicas por órgão ou genérica. 
 
Os dados contidos no sistema anterior foram migrados para o atual, porém os dados de tramitação 
ou localização  foram parcialmente migrados em função do grande volume de dados.  Ressalte-se 
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que houve a migração apenas do último trâmite, ou seja o mais atual; medida suficiente para 
continuidade da tramitação. 
Vale destacar que o Sistema buscará em novas fases de implementação o uso de formulários 
padronizados para pedidos específicos e ainda a tramitação destes em forma de arquivos digitais 
visando a agilidade no fluxo de tomada de decisões.    A incorporação de tabela de temporalidade 
de documentos, tão logo definida, também será objeto de novas fases de implementação. 
 
Protocolo Geral / Maringá, fevereiro de 2007.  
 
Passos Iniciais 
 

 Uilize apenas o navegador Mozila Firefox para acessar o Sistema – caso não 
possua utilize o ftp da uem no endereço que segue:  ftp://ftp.uem.br/Software_Livre/ 

 
 É necessário possuir cadastro junto NPD/UEM no novo servidor de e-mail – 

caso não possua acesse o endereço que segue e leia atentamente as instruções 
apresentadas http://www.uem.br/novidades/Intranet/webmail.html 

 
 
Acesso ao Sistema 
 

 Vencidas as etapas anteriores, acesse o endereço www.pro.uem.br 
 Preencha os dados solicitados 
 Sua senha deve ser mantida em completo sigilo pois através dela toda 

movimentação de documentos será registrada.  Promova alterações em sua 
senha de tempos em tempos, tomando o cuidado de anota-la em lugar seguro. 

PR - Controle de Acesso 

Matrícula.:  
 

Senha.....:  

Caso tenha problema com o acesso ao sistema Clique Aqui e modifique a senha do seu e-
mail da UEM. 

 
 
 
 

 Confirma 
   

Limpa 
     

Encerra
 

Digite a Matrícula e a Senha 
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FUNÇÕES NA TELA PRINCIPAL: 
 
DOCUMENTOS RELATÓRIOS USUÁRIO 
Receber Relação de documentos por 

período 
Incluir 

Enviar Relação de documentos por 
lote de envio 

Excluir 

Excluir trâmite   
Juntar   
Recuperar arquivamentos   
Arquivar   
Localizar   
 
 
 

Função:   INCLUIR 
 
Cadastra/autua documentos no Sistema.   
 
Doravante os protocolizados serão denominados EXPEDIENTES. 
 

Documento 

Modalidade: Expediente  Documento: Documento  

Número:  Ano: 
2007  

Volume: 1 Orgão: 
Orgão de Origem do Documento  

Assunto: Assunto do Documento  

Complemento:  

Interessados:    
Excluir

 
 
Primeiro Trâmite: Preenchimento Não Obrigatório. 
  

Orgão de Destino: 
Orgão de Destino  

Objetivo: 
Objetivo do Trâmite  

Complemento:  
Incluir

   
Limpar
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DOCUMENTO 
Escolha a modalidade do expediente que será registrado (ofício, requerimento, etc) 
 
NÚMERO 
Digite o número do expediente se houver.  Exemplo: ofício 45/06-PPP.   Neste caso o 
número será 45 
 
ANO 
Ano em que o documento foi criado - neste caso, 2006 
  
VOLUME 
 “1” (automático para expedientes) 
 
 
ORGÃO DE ORIGEM DO DOCUMENTO 
Digite a sigla do órgão ao qual pertence o servidor que assina o documento. Neste caso, 
PPP 
 
ASSUNTO 
Escolha na barra de menu o assunto pertinente ao teor do documento 
 
COMPLEMENTO 
Digite informações adicionais ao Assunto escolhido 
 
INTERESSADO(S) 
Tecle “incluir” e digite o nome completo ou parte dele e tecle “enter” e localize o nome 
desejado na lista de opções e tecle no nome.  A lista contem 3 colunas com: código 
(matrícula, registro acadêmico, ...), nome e classificação (funcionário, aluno de graduação,  
pós-graduação, ...). 
 

PR - Busca Interessado 

Código do Interessado: Nome do Interessado:   
Excluir

 
 
Digite o Nome do Interessado ou parte dele: JOSE CARLOS

Código Nome Classificação 
914444  JOSE CARLOS AMADOR  FUNCIONÁRIO 
975073  JOSE CARLOS AMADOR  FUNCIONÁRIO 
10433  JOSE CARLOS ANTONIO DA SILVA ALUNO DE GRADUAÇÃO
46419  JOSE CARLOS ARCHANGELO  ALUNO DE GRADUAÇÃO
40286  JOSE CARLOS ASALIN  ALUNO DE GRADUAÇÃO
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46641  JOSE CARLOS ASALIN  ALUNO DE GRADUAÇÃO
120059052011 JOSE CARLOS ASALIN ALUNO EXTENSÃO 

 
 
 
É possível encontrar um mesmo nome classificado em mais de uma condição (funcionário, 
aluno, ...), ocorrendo tal situação, escolha a opção na qual o mesmo se enquadra de acordo 
com o contido no documento/expediente que está sendo incluído no sistema. 
 
No final da lista de busca de interessado(s) haverá 4 opções: VOLTAR, BUSCAR, 
LIMPAR, CADASTRAR.  Clique na opção desejada. 
 
Caso o documento/expediente tenha mais de um interessado, após teclar CADASTRAR, 
repita a operação teclando BUSCAR.  Após concluir a lista de interessados, tecle 
VOLTAR. 
 
OBS. Caso queira EXCLUIR algum(ns) do nomes selecionados, clique na caixa do lado 
direito do interessado a ser excluído. 
 
ÓRGÃO DE DESTINO 
Escolha na lista de opções o órgão para o qual o documento/expediente será destinado. 
Caso o órgão desejado não esteja na lista, entre em contato com o PRO. 

 

 
 

========================= 
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Função:   LOCALIZAR 

 
Permite a localização de documentos cadastrados no SGD. 
 
Você tem documentos em páginas. 

/     

Nº Sistema Documento Assunto 
/     

Orgão de Origem do Sistema Orgão de Origem do Documento  
Assunto do Documento  Documento  Ano   

Palavra Chave: 

 

Tipo do Documento  Localizar
  

Para uma localização rápida é necessário conhecer dados do documento desejado; quanto 
mais precisa for a informação quanto a estes dados, mais agilidade haverá na sua 
localização. 

Definindo campos de preenchimento: 

1- Órgão de Origem do Sistema – é o órgão onde o documento foi 
registrado/autuado (caso não saiba deixe em branco) 

2- Órgão de Origem do Documento – é o órgão que gerou o documento (caso não 
saiba deixe em branco). 

3- Assunto do Documento – é o assunto dado ao documento  no momento em que o 
mesmo foi cadastrado/autuado no SGD, conforme tabela de assuntos.  (caso não 
saiba deixe em branco) 

4- Documento – é a modalidade do documento procurado (ofício, requerimento, 
relatório, etc), conforme estabelecido quando foi cadastrado/autuado no SGD, 
conforme tabela. (caso não saiba deixe em branco). 

5- Ano – é o ano em que o documento foi cadastrado no SGD. (caso não saiba deixe 
em branco) 

6- Tipo do documento – o documento procurado é um processo ou expediente?  
(caso não saiba deixe em branco) 

7- Palavra chave – este campo aceitará qualquer informação, até mesmo o número 
do documento (caso o número do expediente ou processo seja de seu 
conhecimento digite-o e filtre o ano e documento e clique em filtrar). 

 
 
A título ilustrativo vamos considerar que se queira localizar um PROCESSO de projeto 
de pesquisa cujo complemento do assunto tenha a palavra RAMA DE MANDIOCA e que 
o órgão proponente de tal projeto tenha sido o DAG.    
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Podemos então acessar a barra no campo ASSUNTO DO DOCUMENTO e escolher PROJETO 
DE PESQUISA;  no campo TIPO DO DOCUMENTO escolher a palavra PROCESSO e 
finalmente no campo PALAVRA CHAVE digitarmos RAMA DE MANDIOCA, após clicar 
na palavra LOCALIZAR, teremos a seguinte tela: 
 
Você tem 3 documentos em 1 páginas. 

1/1     

Nº Sistema Documento Assunto 
1655/1985-
PRO 

P-migração-1637/1985-
PRO PROJETO DE PESQUISA 

715/1987-PRO P-migração-704/1987-
PRO PROJETO DE PESQUISA 

913/2006-PRO P-migração-912/2006-
PRO PROJETO DE PESQUISA 

1/1     

Orgão de Origem do Sistema Orgão de Origem do Documento  
PROJETO DE PESQUISA  Documento  Ano   

Palavra Chave: 
rama  

Processo  Localizar
  

    

O Sistema informa que há 3 PROCESSOS com a palavra RAMA DE MANDIOCA no 
complemento do assunto.   Para maiores informações sobre cada um deles, basta um clique 
na linha correspondente de cada  um.  Este procedimento lhe informará os 
interessados/proponentes do processo, assunto e complemento, número do documento, 
número do sistema, data completa de registro/autuação e por fim a localização do 
documento. 
 

Documento: 1655/1985-CCA - Processo 
Número do Sistema:1655 Ano do Sistema:1985 Orgão de abertura do 

Sistema:PRO 
Tipo do Documento: 
Processo 

Orgão de Origem: PRO Abertura: 05-12-1985 
10:00:00 

Número do 
Documento:1637 

Ano do Documento:1985 Volume do Documento:1 

Assunto:PROJETO DE PESQUISA 
Complemento:"DETERMINACAO DO VALOR NUTRITIVO DO FENO DO 
TERCO SUPERIOR DA RAMA DE MANDIOCA (MANIHOT ESCULENTA, 
CRANTZ) PARA COELHOS"-ANTONIO CLAUDIO FURLAN-CLAUDIO 
SCAPINELLO-DZO-ELIAS NUNES MARTINS-IVAN MOREIRA 
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Interessados: 
 
Ultimo Trâmite: Todos os Trâmites 
    

Orgão de Origem:PRO Data de Envio:08-05-1991 16:14:39 
Orgão de Destino:TMP Data de Recebto:08-05-1991 16:14:39 
Objetivo:Arq. Temp. Complemento:Arquivado 
Resp. Pelo Recebimento: RONALDO RANIERI BEZERRA  
Documento Arquivado no PRO por RONALDO RANIERI BEZERRA 

 
 
 

========================= 
 
 
 
 
 
 
 

Função:   ENVIAR 
 
A tela abaixo  indica que há 159 documentos em 18 páginas a serem recebidos. 
 
O uso de filtros tem o objetivo de diminuir a quantidade de documentos apresentados na 
tela do computador e deste modo facilitar a identificação dos documentos recebidos.  Os 
filtros  são: ano, modalidade  ou tipo de documento (processo ou expediente), assunto, 
órgão de origem do sistema (local de abertura), órgão de origem do documento 
 
Exemplo: Caso esteja enviando um processo de 2006 use estes dois filtros e a relação de 
documentos diminuirá sensivelmente. 
 

Você tem 159 documentos em 18 páginas. 

1/18

 

    

Nº Sistema Documento Assunto Objetivo  

2257/1978-PRO P-migração-
347/1978-PRO VIDA FUNCIONAL  para ciência  

303/1984-PRO P-migração- VIDA FUNCIONAL  para ciência  
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320/1984-PRO 

1896/1990-PRO P-migração-
1909/1990-PRO AFASTAMENTO  para ciência  

2145/1993-PRO P-migração-
310/1993-PRO CONVENIO  para ciência  

4703/1995-PRO E-migração-
2301/1995-PRO CONVITE  para ciência  

2639/1996-PRO P-migração-
724/1996-PRO CONVENIO  para ciência  

7913/1996-PRO E-migração-
5241/1996-PRO ANALISE  para ciência  

9234/1996-PRO E-migração-
6560/1996-PRO 

SOLICITA 
PROVIDENCIAS  para ciência  

9928/1996-PRO E-migração-
7254/1996-PRO 

ENCAMINHA 
DOCUMENTO  para ciência  

1/18

 

    

Orgão de Origem do Sistema Orgão de Origem do Documento  
Orgão de Origem do Trâmite Objetivo do Trâmite  Tipo do Documento  
Assunto do Documento  Documento Ano  

Palavra Chave:  Filtrar

 
     

     

     

Opções para Envio. Preenchimento Obrigatório. 
Orgão de Destino do Documento Funcionário para envio do Documento  
Objetivo do Trâmite  Complemento: 

 
Arquivar Temporariamente

  
Enviar
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O filtro PALAVRA CHAVE permite que ao escolher por exemplo o ano, modalidade, tipo 
de documento, número, interessado, assunto o Sistema traga na tela do computador 
somente os documentos que atendem os filtros solicitados.  Após definir os filtros basta 
clicar na palavra filtrar. 
 
ARQUIVAR TEMPORARIAMENTE é uma opção para órgãos que possuem grandes 
quantidades de documentos  que tenha(m) previsão de permanência no órgão por mais 
tempo possa deixar de aparecer na tela de envio, visto que o sistema disponibiliza para 
envio somente documentos não arquivados. 
 
PARA ENVIAR DOCUMENTOS: 
 

1- Na barra DOCUMENTOS, escolha a opção ENVIAR 
2- Estabeleça os filtros desejados para o(s) documento(s) que deseja enviar e clique em 

filtrar 
3- Clique na caixa do lado direito da tela do computador escolhendo o(s) documento(s) 

desejados;  preencha todos os dados abaixo da linha OPÇÕES PARA ENVIO e 
clique em ENVIAR. 

Opções para Envio. Preenchimento Obrigatório. 
Orgão de Destino do Documento Funcionário para envio do Documento  
Objetivo do Trâmite  Complemento: 

Arquivar Temporariamente
  

Enviar
      

OBS.1 -  Documentos com OBJETIVO DE TRÂMITE que não sejam iguais deverão 
ser enviados separadamente.  
 
OBS.2 -  O campo FUNCIONÁRIO PARA ENVIO DO DOCUMENTO tem o objetivo 
de registrar trâmites para funcionários dentro da unidade; para tanto é necessário que o 
mesmo seja informado por sua secretaria quanto ao procedimento necessário e assim 
acessar o sistema e receber o documento e após ciência e providências retorná-lo  à 
mesma secretaria via SGD, para os devidos fins (arquivamento, juntada, envio a outro 
órgão, etc).   O documento é da instituição e não do servidor. 
 
 

PARA  ARQUIVAR TEMPORARIAMENTE: 
1- Na barra DOCUMENTOS, escolha a opção ENVIAR 
2- Estabeleça os filtros desejados para o(s) documento(s) que deseja enviar e clique em 

filtrar 
3- Clique na caixa do lado direito da tela do computador escolhendo o(s) documento(s) 

desejados e clique em ARQUIVAR TEMPORARIAMENTE 
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OBS. -  Não será necessário o preenchimento dos campos “obrigatórios” para esta 
função pois são obrigatórios apenas para a função “enviar”.  

 
 
 
 
 
 

Função:   EXCLUIR TRÂMITE 
 
Tem o objetivo de deletar um trâmite de ENVIO equivocado cuja entrega ainda  não tenha 
sido realizada.   
 
Utilize os filtros e/ou palavra chave e clique em FILTRAR e na próxima tela clique na 
caixa correspondente ao documento desejado e clique em EXCLUIR.   

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 
 
 

Função:   RECEBER 
 
A imagem da tela abaixo indica que há 7 documentos em 1 página a serem recebidos. 
 
Quando enviados, os documentos constituem lotes; esta forma permite que ao receber 
documentos de determinado órgão poderemos clicar na palavra LOTE para receber o(s) 
documento(s) enviados por órgãos específicos, facilitando a conferência entre os 
documentos que estiverem sendo entregues e a relação constante na tela. 
 
Não havendo falta de nenhum documento constante no lote, o mesmo poderá ser recebido 
por inteiro através de um click  na primeira linha ao lado direito da coluna OBJETIVO.  
Esta ação fará com que todo o lote seja selecionado, bastando-se após isto clicar na palavra 
RECEBER. 
 
O lote poderá ser recebido também parcialmente, caso haja problema em algum dos 
documentos enviados; nesta opção os documentos a serem recebidos  serão selecionados 
um a um.   
Apenas os documentos constantes na tela do computador ou relatório de envio emitido pelo 
SGD poderão ser recebidos, qualquer documento que não conste de tal lista deverá preceder 
a devida regularização de envio por parte do órgão emitente para o efetivo recebimento. 
 
 
Você tem 7 documentos em 1 páginas. 

1/1     

Nº Sistema Documento Assunto Objetivo  
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170/1979-PRO P-migração-1525/1979-
PRO AFASTAMENTO  atendimento  

5791/1992-
PRO 

E-migração-3526/1992-
PRO 

PROFESSOR 
COLABORADOR  Atendimento  

5897/1992-
PRO 

E-migração-3635/1992-
PRO 

PROFESSOR 
COLABORADOR  Atendimento  

5912/1992-
PRO 

E-migração-3652/1992-
PRO 

PROFESSOR 
COLABORADOR  Atendimento  

1097/2006-
PRO 

P-migração-1096/2006-
PRO AFASTAMENTO  1º tramite  

1110/2006-
PRO 

P-migração-1109/2006-
PRO AFASTAMENTO  1º tramite  

1135/2006-
PRO 

P-migração-1134/2006-
PRO AFASTAMENTO  1º tramite  

1/1     

Orgão de Origem do Sistema Orgão de Origem do Documento      
Lote  

Orgão de Origem do Trâmite Objetivo do Trâmite  Tipo do Documento  
Assunto do Documento  Documento  Ano  Filtrar

Receber
      

 
 
A IMAGEM DA TELA ACIMA INDICA A EXISTÊNCIA DE 1/1 PÁGINA E 7 
DOCUMENTOS A SER RECEBIDOS 
 
 
COLUNA “Nº SISTEMA” 
Apresenta o nº do documento no sistema novo 
 
COLUNA “DOCUMENTO” 
A letra “P” indica que o documento é um PROCESSO e a letra “E” indica que o 
documento é um expediente (anteriormente denominado protocolo). 
  
A palavra “migração” indica o nº e ano efetivo do documento  na versão do sistema 
anterior (tera term) , antes da implantação do SGD. 
 
NO EXEMPLO ACIMA, 1096/2006-PRO É O NÚMERO ORIGINAL DO 
DOCUMENTO.   NA COLUNA “SISTEMA” O MESMO DOCUMENTO RECEBEU 
NOVA NUMERAÇÃO NA IMPORTAÇÃO DOS DADOS PARA O SGD, SENDO 
NUMERADO COM OUTRO NÚMERO (1097/2006-PRO) 
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AINDA NA COLUNA “DOCUMENTO” A LETRA “P” antes da palavra “migração” 
indica que que o documento é um PROCESSO e a letra “E”  indica que o documento é um 
EXPEDIENTE (no novo sistema este termo também abrange o que até então era 
denominado de  protocolado). 
 
 
PARA RECEBER DOCUMENTOS: 
 
Os documentos poderão chegar ao órgão de destino através de:  

1- Relatório de ENVIO do SGD - lotes – Confira os itens listados no Relatório e 
receba somente os documentos que estiverem relacionados.   A seguir acesse o SGD 
na tela de recebimento e acesse o lote constante do Relatório, clique em filtrar e na 
próxima tela clique na caixa correspondente de cada documento efetivamente 
recebido e clique em receber. 

 
2- Livro-protocolo –Acesse o SGD na tela de recebimento e acesse o lote constante 

do livro, clique em filtrar e na próxima tela clique na caixa correspondente de cada 
documento efetivamente recebido e clique em receber.  Assine o recebimento no 
livro-protocolo para os documentos que efetivamente estavam na tela de 
recebimento do computador. 

 
 
Caso necessite, utilize os filtros para esta operação – eles têm o objetivo de diminuir a 
quantidade de documentos apresentados na tela e deste modo facilitar a identificação dos 
documentos a serem recebidos.   
Os filtros  são: ano, modalidade  ou tipo de documento (processo ou expediente), assunto, 
órgão de origem do sistema (local de abertura), órgão de origem do documento 
 
OBS. Apenas os documentos constantes na tela do computador ou relatório de envio 
emitido pelo SGD poderão ser recebidos, qualquer documento que não conste de tal lista 
deverá preceder a devida regularização de envio por parte do órgão emitente para o efetivo 
recebimento. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 

 
Função:   ARQUIVAR 

 
Tem a função de arquivar os documentos solucionados. 
 
Você tem 22 documentos em 3 páginas. 

1/3     

Nº Sistema Documento Assunto Objetivo  
2030/1981-PRO P-migração-1075/1981- CURSO DE MESTRADO para ciência  
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PRO 

531/1998-PRO P-migração-528/1998-
PRO CURSO DE MESTRADO para ciência  

8637/2000-PRO E-migração-5649/2000-
PRO 

SOLICITA 
PROVIDENCIAS  para ciência  

10763/2000-
PRO 

E-migração-7776/2000-
PRO INFORMA  para ciência  

10764/2000-
PRO 

E-migração-7777/2000-
PRO INFORMA  para ciência  

16071/2000-
PRO 

E-migração-13082/2000-
PRO INFORMA  para ciência  

18652/2000-
PRO 

E-migração-15664/2000-
PRO 

SOLICITA 
PROVIDENCIAS  para ciência  

18911/2000-
PRO 

E-migração-15924/2000-
PRO INFORMA  para ciência  

1970/2001-PRO P-migração-1962/2001-
PRO COMPRA  para ciência  

1/3     

Orgão de Origem do Sistema Orgão de Origem do Documento  
Orgão de Origem do Trâmite Objetivo do Trâmite  Tipo do Documento  
Assunto do Documento  Documento Ano  

Palavra Chave:  Filtrar

Arquivamento: 
Documento(s) a serem Arquivado(s) 

Incluir Excluir
 

                        * * * * CAIXAS * * 
* *      

 
PARA RECEBER DOCUMENTOS: 
 
Localize o documento que está sendo arquivado na tela de arquivamento – esta tela 
apresentará os documentos em poder do órgão.  Lembre-se de utilizar filtros ou palavra 
chave para localizar o documento desejado.  A seguir clique na caixa correspondente e 
clique em INCLUIR  para o documento desejado, na próxima tela clique em ARQUIVAR. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 

Função:   RECUPERAR ARQUIVAMENTOS 
 
Permite reativar o trâmite de documento arquivado; . para tanto, selecione os 
filtros desejados, clique em FILTRAR.  Em seguida o Sistema apresentará o leque de 
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documentos disponíveis;  faça as escolhas desejadas clicando nas caixas do lado direito da 
tela e clique em RECUPERAR, esta operação disponibilizará os documentos 
recuperados na sua tela de ENVIO, acesse-a e envie para o órgão desejado. 
 
Você tem 6 documentos em 1 páginas. 

1/1     

Nº Sistema Documento Assunto Objetivo  
1749/1988-
PRO 

P-migração-1740/1988-
PRO CURSO  para ciência  

5633/1992-
PRO 

E-migração-3368/1992-
PRO 

ALTERACAO 
ORCAMENTARIA  Arquivar  

5663/1992-
PRO 

E-migração-3398/1992-
PRO 

PROFESSOR 
COLABORADOR  Arq. Temp.  

5691/1992-
PRO 

E-migração-3426/1992-
PRO 

PROFESSOR 
COLABORADOR  Arquivar  

5715/1992-
PRO 

E-migração-3450/1992-
PRO LICENCA SABATICA  Arq. Temp.  

1385/1994-
PRO 

P-migração-1373/1994-
PRO PROGRAMA  para ciência  

1/1     

Orgão de Origem do Sistema Orgão de Origem do Documento  
Orgão de Origem do Trâmite Objetivo do Trâmite  Tipo do Documento  
Assunto do Documento  Documento Ano  

Palavra Chave:  Filtrar

Recuperar
      

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 

Função:   JUNTAR 
 
Permite juntar ou anexar documentos a um documento principal por adequação a este 
último, de modo que após a juntada, devidamente registrada no SGD, permitirá o registro 
do trâmite simultâneo de todos os documentos nele contidos. 
 
Ao acessar a tela JUNTAR o SGD trabalhará com os documentos que estejam em poder da 
respectiva unidade ou órgão, cabendo então escolher o documento que receberá a juntada e 
os documentos que serão juntados. 
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PARA JUNTAR DOCUMENTOS: 
 

1- Na barra DOCUMENTOS, escolha a função JUNTAR 
2- Utilize os filtros desejados e clique em FILTRAR 
 

Você tem 5 documentos em 1 páginas. 
1/1     

Nº Sistema Documento Assunto Objetivo  
1749/1988-
PRO 

P-migração-1740/1988-
PRO CURSO  Rec. Arq.Temp.  

5633/1992-
PRO 

E-migração-3368/1992-
PRO 

ALTERACAO 
ORCAMENTARIA  Rec. Arq.Temp.  

5663/1992-
PRO 

E-migração-3398/1992-
PRO 

PROFESSOR 
COLABORADOR  Rec. Arq.Temp.  

5691/1992-
PRO 

E-migração-3426/1992-
PRO 

PROFESSOR 
COLABORADOR  Rec. Arq.Temp.  

5715/1992-
PRO 

E-migração-3450/1992-
PRO LICENCA SABATICA  Rec. Arq.Temp.  

1/1     

Orgão de Origem do Sistema Orgão de Origem do Documento  
Orgão de Origem do Trâmite Objetivo do Trâmite  Tipo do Documento  
Assunto do Documento  Documento Ano  

Palavra Chave:  Filtrar

Juntada  

Documento que irá receber a Juntada: 
.Incluir.

   
.Excluir.

  

 

  

Documentos que serão Juntados: 
Incluir.

   
Excluir.

  

 
Juntar
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3- Selecione o documento que irá receber a juntada clicando no lado direito da tela do 
computador e em seguida clique em INCLUIR.   ATENÇÃO: O número escolhido 
ainda continuará fazendo parte de seu filtro, porém deverá ser desprezado no 
momento seguinte que é a escolha dos documentos que serão juntados. 

4- Selecione os documentos que serão juntados ao documento principal clicando no 
lado direito da tela do computador e na linha DOCUMENTOS QUE SERÃO 
JUNTADOS, clique em INCLUIR 

5- Para finalizar a operação clique em JUNTAR 
 

 
 
 


