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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 014/UNIR/PROPLAN/PRAD/2015 DE 10 DE MARÇO DE 2015 

 

 

Estabelece procedimentos para formalização de processos 

físicos e tramitação de processos on-line no Sistema 

Integrado de Gestão Universitária - SINGU no âmbito da 

Fundação Universidade Federal de Rondônia. 

 

 Os Pró-Reitores de Planejamento e de Administração da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia – UNIR, no uso de suas atribuições regimentais e; 

 Considerando a necessidade de orientar as Unidades desta IFES quanto à formalização, 

tramitação e acompanhamento on-line dos processos acadêmicos e administrativos; 

 Considerando a necessidade de prover as Unidades desta IFES de acesso ao controle on-

line dos processos visando a melhoria da gestão, a transparência e o controle dos processos em 

tramitação na UNIR; 

 

 

RESOLVEM: 

 

 Expedir a presente Instrução Normativa com a finalidade de orientar os procedimentos 

relativos à formação de processos físicos e ao recebimento, autuação e tramitação de processos 

no Sistema Integrado de Gestão Universitária - SINGU (Protocolo Eletrônico) visando agilizar 

o registro e tramitação dos processos, bem como o controle nos trâmites. 

 

 

CAPÍTULO I 

DA BASE LEGAL E DEFINIÇÕES 

 

Art.1º. A presente Instrução tem como base legal: 

 

I. A Legislação Nacional e Federal vigente que fundamenta os Serviços de  

Protocolo  na  Administração  Pública  Federal; 

 

II. A Lei nº 9.784 de 29 de janeiro  de  1999,   que  estabelece  normas  básicas  

sobre  o  processo  administrativo  no  âmbito  da Administração Federal e, 

III. A Portaria Normativa nº 05/SLTI/MP, de 19 de dezembro de 2002. 
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Art.2º. Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: 

 

I – PROCESSO - Documento ou conjunto de documentos que exige um estudo mais detalhado 

ou procedimentos como despachos, pareceres técnicos ou jurídicos, anexos ou ainda instruções 

técnicas. 

 

II – AUTUAÇÃO E/OU FORMAÇÃO DE PROCESSO - É o termo que caracteriza a 

abertura do processo. Na formação do processo deverão ser observados os documentos cujo 

conteúdo esteja relacionado a ações e operações contábeis financeiras, ou requeira análises, 

informações despachos e decisões de diversas unidades organizacionais de uma instituição. 

 

III – PROTOCOLO - Setor da administração responsável pelo recebimento, registro, controle 

da tramitação e expedição de documentos, com vistas ao fornecimento de informações aos 

usuários internos e externos; 

 

IV – ARQUIVO- Conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, 

são reunidos por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas 

ou privadas, para servir à administração e à memória institucional; 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS PARA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS 

 

Art.3º. Todo documento que pela natureza do assunto mereça manifestações, por meio de 

pareceres, anexos e despachos, deverá ser autuado na forma de processo e cadastrado pelas 

Unidades no Sistema SINGU. 

 

Art.4º.  As Unidades REITORIA, NÚCLEOS, PRÓ-REITORIAS e CÂMPUS terão acesso aos 

processos e documentos que tramitam pelas unidades da UNIR, tendo autorização para 

formalizar e tramitar os processos nos seus limites de competência, ficando sob sua 

responsabilidade a gestão no sistema SINGU com a devida tramitação dos processos no ato do 

envio e recebimento. Todas as Unidades componentes da Estrutura Organizacional da UNIR 

terão acesso ao SINGU para tramitar processo. 

 

I. O recebimento físico do processo implica em registro imediato no sistema SINGU, sob 

pena de responsabilidade das unidades emitente e recebedora. 

 

II. Qualquer movimentação referente aos processos (desentranhamento, emissão de guias, 

juntada, desapensação, empréstimo, devolução, deverá ser registrada no processo e no 

sistema SINGU, para que se mantenha o efetivo controle da movimentação, visando à 

imediata localização física e a pronta prestação de informações à parte interessada. 
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Art.5º Os processos físicos deverão ser numerados em ordem crescente, sem rasuras, devendo 

ser utilizado carimbo próprio para colocação do número, aposto no canto superior direito da 

página, recebendo, a primeira folha, o número 1. O verso da folha não será numerado e sua 

identificação quando for necessária terá como referência a letra "v", da palavra verso. 

 

I. Nas folhas que não contenham informações será aposto o carimbo o "EM BRANCO.  

 

II. A juntada, desentranhamento e desmembramento de documentos deverão ser precedidos 

do respectivo termo. 

 

Art.6º. A unidade recebedora deverá verificar no processo físico se as folhas inseridas pela 

unidade emitente estão devidamente numeradas e carimbadas, conforme disposto no art.5º 

desta Instrução. Caso não estejam, o processo deverá retornar à unidade emitente para os 

devidos ajustes. 

 

Art.7°. No Sistema de Protocolo está previsto rotina de trabalho para aceitar determinados 

níveis de usuários: desde consulta até a expedição de processos de despesas, acadêmicos e 

outras. 

 

 Art.8°. A Pró-Reitoria de Administração - PRAD, além do acesso on-line a toda tramitação de 

documentos e processos através de sua unidade de Protocolo Administrativo, será responsável 

pela formalização dos processos referente a contratos de prestação de serviços, bem como 

aqueles relacionados ao controle interno e recursos humanos; 

 

Art.9°. A Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN será responsável pela autorização e 

formalização dos processos referentes à ordenação de despesas. 

 

Art.10. A Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós – 

Graduação e Pesquisa – PROPESQ e Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos  Estudantis 

-PROCEA serão responsáveis pela autorização e formalização dos processos acadêmicos 

relativos à política, fomento e controle da Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; 

 

Art.11. A Reitoria será responsável pela autorização e formalização dos processos referentes 

aos Conselhos Superiores, Procuradoria Federal (PF/UNIR),Comissão Permanente de 

Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e órgãos suplementares. 

 

Art.12. Os NÚCLEOS E CÂMPUS serão responsáveis pela autorização e formalização dos 

processos acadêmicos, quando decisões tiverem repercussão na situação acadêmica dos alunos 

ou funcional dos docentes. 
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Art.13. Os requerimentos/solicitações de discentes com terminalidade nos Departamentos, 

Núcleo ou Câmpus, não comportam processo e devem ser protocolados diretamente na 

Secretaria Unidade. Serão protocolados na Divisão de Protocolo Administrativo no Campus 

José Ribeiro Filho e/ou UNIR Centro os documentos de origem externa ou dirigidos a outras 

Unidades da UNIR; 

 

Art.14. Para garantir o acesso rápido aos processos e demais documentos que tramitam na 

UNIR, cada Unidade designará um servidor e um substituto que será cadastrado como usuário 

no sistema SINGU o qual acessará de acordo com os níveis de acesso permitido pela Diretoria 

de Tecnologia da Informação – DTI. 

 

Art. 15. Revoga-se a Instrução Normativa nº 002/PROPLAN/PRAD, de 23 de março de 2005. 

 

Art. 16. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da UNIR. 

 

 

 

       Porto Velho 10 de Março de 2015 

 

 

 

      Osmar Siena                                                           Ivanda Soares da Silva  

Pró-Reitor de Planejamento                                   Pró-Reitora de Administração 

 


