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1. APRESENTAÇÃO  

 

Este manual destina-se a apresentar o módulo Protocolo contido no SUAP – 

Sistema Unificado de Administração Pública – que passará a ser utilizado na Instituição, 

substituindo gradativamente alguns sistemas já existentes. 

 O SUAP é produto do esforço do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN– 

com diversos institutos que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, a fim do desenvolvimento de um sistema integrado que atenda 

as demandas da realidade dos Institutos Federais, aos quais o Colégio Pedro II foi 

equiparado pela Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012. O sistema tem como principal 

fonte de dados as informações contidas nas bases do Governo Federal, sendo as 

principais delas o SIAPE (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos) e o 

SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal). 

O módulo Protocolo permite o acompanhamento dos processos, a criação do 

registro de novo processo, o despacho de um processo para outro setor ou entidades 

externas, o recebimento, a finalização, a consulta e a verificação de trâmites dos 

processos protocolados no CP II. 

1.1. ACESSO AO SISTEMA  

Todo servidor cadastrado no SIAPE recebe acesso aos módulos do sistema 

acessíveis a todos e é capaz de tramitar processos destinados à Unidade Organizacional 

(Seção) onde está lotado no SIAPE. 

Para ter acesso ao SUAP, inicie um dos navegadores compatíveis: Google 

Chrome, Safari ou Opera e, em seguida, digite a URL de acesso:  

http://suap.dg.com.br/ 

Será exibida uma tela de LOGIN, como mostrado na Figura 1. O Username é a 

matrícula do servidor e a senha inicial, o número de seu CPF, sem pontos ou traços, 

antecedido de “cpii.”, resultando na seguinte sequência: 

  cpii.NNNNNNNNNNN, onde os 'N's são os algarismos do CPF.  
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 OBS.: Use letras minúsculas e não se esqueça do ponto antes do número 

do CPF. 

 

Figura 1- Tela de Login 

1.2. TELA INICIAL E TROCA DE SENHA 

 

Ao fazer login no sistema, será exibida a tela inicial (Figura 2) que é composta por 

uma barra de menu lateral, à esquerda, com todas as funcionalidades disponíveis ao 

usuário, e três colunas onde estão dispostas as informações, da seguinte forma: 

PRIMEIRA COLUNA: Nela, aparecem os alertas referentes às funcionalidades 

habilitadas para o servidor, nivelados por cores, sendo VERDE – executado; AZUL – a 

executar, sem grande criticidade; AMARELO – a executar, com criticidade média; e 

VERMELHO – a executar, com grau de criticidade alta. Nessa coluna, há o calendário 

administrativo do mês em curso. 
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SEGUNDA COLUNA: Nela aparecem os dados pessoais do servidor e os manuais 

disponíveis para o usuário em função das funcionalidades habilitadas para ele. 

TERCEIRA COLUNA: Nela aparecem links de acesso rápido às funcionalidades do 

sistema e as notícias disponíveis no Clipping da Instituição. 

Para trocar sua senha, basta clicar no botão “Redefinir Senha”, localizado no canto 

superior direito do sistema (terceira coluna da tela inicial), como aparece na Figura 2. 

Figura 2-Tela Inicial 

 

2. CAIXA DE ENTRADA E SAÍDA 

Ao clicar na barra lateral “Administração” >> “Protocolo” >> “Caixa de Entrada 

e Saída”, será aberta uma lista com todos os processos destinados à seção de lotação do 

servidor ou às suas seções compartilhadas. É possível alternar entre as seções 

compartilhadas clicando no nome delas, localizados abaixo do título “Caixa de 

Entrada/Saída” (Figura 3). 

No menu “Caixa de Entrada e Saída” é possível visualizar os processos que foram 

encaminhados para os setores aos quais o usuário tem acesso. Dessa forma, os 

servidores nos setores de destino de um trâmite de processo poderão dar recebimento no 
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processo. 

As seguintes seções estão presentes na tela: 

 PROCESSOS AGUARDANDO O SEU RECEBIMENTO – São os 

processos que foram tramitados para seu setor, mas ainda não foram 

recebidos. Quando o processo chegar em seu setor, marque-o como 

recebido, clicando no botão “Receber”. Assim, o interessado e os 

setores envolvidos poderão acompanhar o andamento do processo.  

ATENÇÃO: Para evitar problemas referentes à responsabilidade 

sobre o processo, marque-o como recebido, após sua chegada física 

ao setor, exclusivamente. Dessa forma, cobre sempre ao usuário que 

recebeu o processo que dê o recebimento imediato no sistema. 

LEMBRE QUE A RESPONSABILIDADE DO PROCESSO SEMPRE 

SERÁ DE QUEM ESTIVER COM SUA POSSE NO SISTEMA. 

 PROCESSOS AGUARDANDO O SEU ENCAMINHAMENTO – São 

processos que foram recebidos no setor, e ainda não foram tratados, 

ou estão esperando algum tipo de requisito antes de finalizarem ou 

serem encaminhados. No fim do tratamento do processo pelo setor 

responsável, o processo pode ter prosseguimento para tratamento 

por outro setor. Nesse caso, utilize o botão “Encaminhar”. Na tela que 

abrir, preencha o despacho do trâmite do processo e selecione o 

setor para onde ele será encaminhado. Caso o processo tenha sido 

concluído em seu setor, utilize o botão “Finalizar”. Se ainda for 

necessário, adicione informações de despacho do processo e, 

depois, salve. Dessa maneira, o processo poderá ser considerado 

ARQUIVADO. 

ATENÇÃO: Caso o processo precise ser encaminhado para órgão, 

empresa ou outro tipo de pessoa jurídica, ou seja, necessite realizar 

um trâmite externo, é necessário abrir a página do processo clicando 

em seu número e acionando o botão “Encaminhar para pessoa 
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jurídica”. Na janela que abrir, adicione o texto de despacho e a 

pessoa de destino. Em caso de a pessoa jurídica desejada não estar 

cadastrada, solicite à Seção de Protocolo que realize o 

cadastramento dessa pessoa. 

 PROCESSOS AGUARDANDO O RECEBIMENTO PELO SETOR DE 

DESTINO – Os processos que já foram tratados por seu setor e 

encaminhados serão mostrados nessa seção. Enquanto o setor de 

destino não recebê-lo, o trâmite poderá ser editado ou desfeito, 

usando, para isso, os botões “Editar encaminhamento” e “Desfazer 

trâmite”, respectivamente. 

 

3. CAIXA DE TRAMITAÇÃO EXTERNA 

Está disponível em “Administração” >> “Protocolo” >> “Caixa de Tramitação 

Externa”. 

Na caixa de tramitação externa (Figura 4) estão os processos que foram enviados 

para pessoas jurídicas, mas que ainda não obtiveram resposta. Além do número do 

processo, devem estar listados a data de encaminhamento, o assunto, o despacho e a 

pessoa jurídica de destino. 

Figura 3-Caixa de entrada e saída 
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 Para ver detalhes e ter opções relativas a processos com tramitação externa, 

acione o link no número do processo. A página do processo exibirá a pessoa interessada, 

o assunto, a situação e a data de cadastro, além de indicar os trâmites do processo, 

mostrando visualmente o caminho percorrido por ele e a origem, o destino, a situação, os 

responsáveis pelo envio e pelo recebimento e as datas relevantes, conforme mostra a 

Figura 5.  

Figura 4-Caixa de tramitação externa 

Figura 5-Processo com tramitação externa 



 

 
SUAP – Sistema Unificado de Administração Pública 

Módulo Protocolo – Manual de Usuário 

Versão 1.1 – 13/03/2015 

 

 

7 

 

  

Para editar ou remover o último trâmite, clique no número do processo e utilize os 

botões “Editar último trâmite” ou “Remover último trâmite”, respectivamente. 

 Quando a instituição externa receber o processo, verificado através do AR – Aviso 

de Recebimento – em caso de correspondência registrada, acione o botão “informar 

recebimento externo” (um dos botões pretos da Figura 5) indicando que o processo está 

sendo trabalhado por aquela instituição. Inclua, ainda, a data de recebimento, a pessoa 

responsável (podendo ser uma pessoa física ou até mesmo o órgão que o recebeu) e o 

despacho no destino, se houver. 

 Se o processo voltar, ou seja, chegar fisicamente à Instituição, qualquer pessoa do 

setor que o despachou para fora da instituição poderá recebê-lo, usando o botão 

“Retornar para setor” (Figura 6). Assim, o processo estará habilitado para voltar a ser 

tramitado entre os setores internos. Ao fazer isso, o processo sairá da “Caixa de 

tramitação externa” e voltará para “Caixa de Entrada e Saída”. 

Figura 6-Tela de recebimento de processo com tramitação externa 
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4. PROCESSOS 

Disponível em “Administração” >> “Protocolo” >>“Processos” ou na tela inicial, 

após clicarmos no botão de acesso rápido, na terceira coluna, intitulado “Processos”. 

Essa página serve para a consulta de quaisquer processos cadastrados no órgão 

(Figura 7). O campo “Buscar” refina a busca, pois podemos filtrar por campos como 

número do processo, assunto, pessoa interessada ou palavras-chave. A busca também 

pode ser filtrada por ano e mês, situação e o campus em que foi gerado, lembrando que 

atualmente TODOS os processos gerados no CPII são abertos com a Unidade 

Protocolizadora da REITORIA. 

 Para ver os detalhes e os trâmites, clique na lupa ao lado do número do processo. 

 A aba Meus Processos mostra apenas os processos que pertencem ao usuário 

logado no sistema. Se este usuário for chefe de seção, ele verá os processos que têm 

sua seção com pessoa interessada. 

 

Figura 7-Tela de processos cadastrados na Instituição 
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4.1. ADICIONAR PROCESSO  

Para criar um processo (função disponível apenas para pessoas com permissão de 

cadastrar processos), acione o botão “Adicionar processo”, no canto superior direito da 

tela de Processos (Figura 7). Após, preencha os campos ilustrados na Figura 8 e listados 

a seguir: 

 Exibir – Seleciona o interessado, setor ou pessoa (física ou jurídica). 

 Pessoa Interessada – Usado quando uma pessoa (física ou jurídica) 

origina um processo. Caso seja necessário, cadastre uma pessoa, 

mas antes verifique se já não está cadastrada, inclusive utilizando 

variações de nome. 

 Setor Interessado – Quando um setor origina um processo, os 

setores são importados da estrutura organizacional do órgão. 

 Número do Documento – Número do documento que solicita a 

abertura do processo, como memorando ou ofício. 

 Assunto – Título do processo, que deve ser claro, de maneira a 

facilitar a interpretação do processo. 

 Tipo – Tipo de documento que origina a abertura do processo; a 

adição de novas opções deve ser feita por meio de memorando. 

 Palavras-chave – São palavras que facilitam a busca do processo. 

 Primeiro Trâmite 

o Nenhum: Quando o processo não tiver um trâmite inicial. 

o Interno: Quando o processo for tramitado para algum setor do 

mesmo órgão. 

o Externo: Quando o processo for encaminhado para outro órgão 

ou organização jurídica. 

 

 

 



 

 
SUAP – Sistema Unificado de Administração Pública 

Módulo Protocolo – Manual de Usuário 

Versão 1.1 – 13/03/2015 

 

 

10 

 

 

4.1.1. CADASTRO DE PESSOAS 

Ao criar processos, verifique possíveis variações de nomes da pessoa interessada 

(por exemplo, abreviações de nomes muito grandes de pessoas físicas ou uso ou não de 

siglas de pessoas jurídicas). Caso a pessoa não tenha realmente nenhum cadastro, 

acione os links mostrados ao lado do campo de pessoa interessada, de acordo com o seu 

tipo, conforme mostrado na Figura 9. 

 Para cadastrar uma pessoa física, são necessários nome, sexo e CPF. Sempre se 

certifique de que o nome da pessoa está completo e grafado corretamente. O CPF deve 

Figura 8-Tela de adição de processos 
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ser válido e não ter sido cadastrado anteriormente, pois, em caso contrário, não será 

possível efetuar o cadastro. É recomendável adicionar a data de nascimento correta. 

 

 Para cadastrar uma pessoa jurídica são necessários  nome e CNPJ. Sempre se 

certifique de que o nome da organização está completo e grafado corretamente. O CNPJ 

deve ser válido e não ter sido cadastrado anteriormente, pois, em caso contrário, não será 

possível efetuar o cadastro. É recomendável adicionar a website, e-mail de contato e 

telefones. 

Figura 9-Opções de adição de pessoa 


