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Olá colegas,

Segue o fluxo dos processos com algumas alterações, orientamos que substitua o anterior, destacamos as alterações em amarelo.

Qualquer dúvida ou sugestão, estamos a disposição.

Abraços e bom trabalho!

Atenciosamente,

Ediléia Giusti
Movimentação de Pessoal
Departamento de Seleção - DS
Diretoria de Gestão de Pessoas - Reitoria - Florianópolis
Fone:(48) 3877-9039
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Fluxo dos Processos DGP

Código Descrição Tramitação Destino Fluxo no SIPAC

022.121

Afastamento (e 
Continuidade) para 
Pós-Graduação no 

Brasil

Totalmente 
Eletrônica

Diretoria de Gestão de Pessoas 
(11.01.02.02)

CGP do Câmpus (protocolo, confere com original e instrução)→ 
Chefia(s) (manifestação) → Direção Geral (manifestação) → DGP 
(parecer)→ Reitoria (parecer) → Diretoria Executiva (parecer) → 
Coordenadoria Executiva (portaria) → CGP do Câmpus (arquivo 
portaria pasta e lançamento: integral - Siapenet / parcial - planilha 
de controle) →Após servidor entregar todos documentos para 
fechamento, confere com original e arquivo do processo

022.122
Afastamento para Pós-
Graduação (totalmente) 

no Exterior

Totalmente 
Eletrônica

Diretoria de Gestão de Pessoas 
(11.01.02.02)

CGP do Câmpus (protocolo, confere com original e instrução)→ 
Chefia(s) (manifestação) → Direção Geral (manifestação) → DGP 
(parecer)→ Reitoria (parecer) → Diretoria Executiva (parecer) → 
Coordenadoria Executiva (portaria) → CGP do Câmpus (arquivo 
portaria pasta e lançamento: integral - Siapenet / parcial - planilha 
de controle) →Após servidor entregar todos documentos para 
fechamento, confere com original e arquivo do processo

023.03 Incentivo à 
Qualificação

Totalmente 
Eletrônica

Diretoria de Gestão de Pessoas 
(11.01.02.02)

CGP do Câmpus (protocolo, confere com original e instrução)→ 
DGP (parecer)→ Reitoria → Diretoria Executiva (parecer) → 
Coordenadoria Executiva (portaria) → CGP do Câmpus (arquivo 
portaria pasta e lançamento SIAPE) →Após servidor entregar 
todos documentos para fechamento, confere com original e 
arquivo do processo. Recurso: CGP confere com original e 
protocola para SCDP (CIS analisa e emite parecer do recurso) se 
favorável → Diretoria Executiva. Dúvidas Certificado Ensino 
Médio/Técnico → Proen. Certificado Pós Graduação → PROPPI

023.03 Retribuição Por 
Titulação

Totalmente 
Eletrônica

Diretoria de Gestão de Pessoas 
(11.01.02.02)

CGP do Câmpus (protocolo, confere com original e instrução)→ 
DGP (parecer)→ Reitoria (parecer) → Diretoria Executiva 
(parecer) → Coordenadoria Executiva (portaria) → CGP do 
Câmpus (arquivo portaria pasta e lançamento SIAPE) →Após 
servidor entregar todos documentos para fechamento, confere com 



original e arquivo do processo

023.03 Aceleração da 
Promoção

Totalmente 
Eletrônica

Diretoria de Gestão de Pessoas 
(11.01.02.02)

CGP do Câmpus (protocolo, confere com original e instrução)→ 
DGP (parecer)→ Reitoria (parecer) → Diretoria Executiva 
(parecer) → Coordenadoria Executiva (portaria) → CGP do 
Câmpus (arquivo portaria pasta e lançamento SIAPE) →Após 
servidor entregar todos documentos para fechamento, confere com 
original e arquivo do processo

024.3 Licença para 
Capacitação

Totalmente 
Eletrônica

Diretoria de Gestão de Pessoas 
(11.01.02.02)

CGP do Câmpus (protocolo, confere com original e instrução)→ 
Chefia(s) (manifestação) → Direção Geral (manifestação) → DGP 
(parecer)→ Reitoria (parecer) → Diretoria Executiva (parecer) → 
Coordenadoria Executiva (portaria) → CGP do Câmpus (arquivo 
portaria pasta e lançamento Siapenet) →Após servidor entregar 
todos documentos para fechamento, confere com original e 
arquivo do processo

029.1  Alteração de Regime 
de Trabalho (Docente)

Totalmente 
Eletrônica

Diretoria de Gestão de Pessoas 
(11.01.02.02)

CGP do Câmpus (protocolo, confere com original e instrução)→ 
Chefia(s) (manifestação) → Direção Geral (manifestação) 
→(Diretoria de Gestão de Pessoas - instrução) -> DSDP (espaço 
banco de servidores)→ CCF (prazo aposentadoria) → DOF 
(disponibilidade orçamentária)→ CPPD (parecer) → Reitoria 
(parecer) → Diretoria Executiva (parecer) → Coordenadoria 
Executiva (portaria) → CGP do Câmpus (arquivo portaria pasta, 
lançamento SIAPE e arquivo do processo)

029.22

Afastamento do País 
(se tiver relação com 
afastamento para pós-

graduação)

Totalmente 
Eletrônica

Diretoria de Gestão de Pessoas 
(11.01.02.02)

CGP do Câmpus (protocolo, confere com original e instrução)→ 
Chefia(s) (manifestação) → Direção Geral (manifestação) → DGP 
(parecer)→ Reitoria (parecer) → Diretoria Executiva (parecer) → 
Coordenadoria Executiva (portaria) → CGP do Câmpus (arquivo 
portaria pasta e lançamento) →Após servidor entregar todos 
documentos para fechamento, confere com original e arquivo do 
processo

029.1 Jornada de Trabalho 
Reduzida com 
Remuneração 

Totalmente 
Eletrônica

Diretoria de Gestão de Pessoas 
(11.01.02.02)

CGP do Câmpus (protocolo) → Chefia(s) (manifestação) → 
Direção Geral (manifestação) → DGP (parecer)→ Diretoria 
Executiva (parecer) → Coordenadoria Executiva (portaria) → 



Proporcional (TAE) CGP do Câmpus (arquivo portaria pasta, lançamento SIAPE e 
arquivo do processo)

023.03
RSC – Reconhecimento 

de Saberes e 
Competências

Híbrida 
(físico + 

eletrônico)

Secretaria do Colegiado 
(11.01.01)

CGP do Câmpus (protocolo)→ Coordenadoria de Protocolo 
(Malote) →SECCDP (parecer da CPPD)→Banca (avaliação) → 
Reitoria (parecer) → Diretoria Executiva (parecer) → 
Coordenadoria Executiva (portaria) → CGP do Câmpus 
(lançamento no SIAPE e arquivo)

023.03 Promoção à Classe 
Titular

Híbrida 
(físico + 

eletrônico)

Secretaria do Colegiado 
(11.01.01)

CGP do Câmpus (protocolo)→ Coordenadoria de Protocolo 
(Malote) →SECCDP (parecer da CPPD)→Bacan (avaliação) → 
Reitoria (parecer) → Diretoria Executiva (parecer) → 
Coordenadoria Executiva (portaria) → CGP do Câmpus 
(lançamento no SIAPE e arquivo)

026.12 Auxílio Funeral 
Híbrida 

(Físico + 
eletrônico)

Gabinete da Reitoria 
(11.01.01)

CGP do Câmpus (protocolo)→ Coordenadoria de Protocolo 
(Malote) → Coordenadoria de Controle Funcional (parecer)→ 
DGP (parecer) → Pró-Reitoria de Administração (autorização) → 
DOF (pagamento)

023.03
Progressão por 

Capacitação 
Profissional

Totalmente 
Eletrônica

Coordenadoria de Capacitação 
e Avaliação

(11.01.02.02.03.03)

CGP do Câmpus (protocolo e instrução)→Coordenadoria de 
Capacitação e Avaliação (parecer)→ DSDP (autentica parecer) → 
Diretoria Executiva (parecer) → Coordenadoria Executiva 
(portaria) → CGP do Câmpus (lançamento no SIAPE e arquivo)

024.3 Licenças
(exceto Capacitação)

Totalmente 
Eletrônica

Coordenadoria de Controle 
Funcional (11.01.02.02.02)

CGP do Câmpus (protocolo)→ CCF (parecer) → Reitoria 
(parecer) → Diretoria Executiva (parecer) → Coordenadoria 
Executiva (portaria) → CGP do Câmpus (lançamento no SIAPE e 
arquivo)

024.112  Abono de Permanência Totalmente 
Eletrônica

Coordenadoria de Controle 
Funcional (11.01.02.02.02)

CGP do Câmpus (protocolo)→ CCF (parecer)→ Reitoria → 
Diretoria Executiva (parecer) → Coordenadoria Executiva 
(portaria) → CGP do Câmpus (arquivo e providências)

024.91  Horário Especial de 
Estudante

Totalmente 
Eletrônica

CGP do Câmpus
(ou DGP, se servidor da 

Reitoria)

CGP do Câmpus (protocolo, confere com original e instrução)→ 
Chefia(s) (manifestação) → Direção Geral (manifestação) → CGP 
do Câmpus (parecer)→Gabinete da Direção Geral (parecer e 
portaria)→ CGP do Câmpus (arquivo portaria pasta) →Após 



servidor entregar todos documentos para fechamento, confere com 
original e arquivo do processo
G  abinete da Direção Geral  , no caso de servidores da Reitoria = 
Reitoria (parecer) → Diretoria Executiva (parecer) → 
Coordenadoria Executiva (portaria) 

Flexibilização Totalmente 
Eletrônica

Coordenadoria de Controle 
Funcional (11.01.02.02.02)

026.131 Certidão de Tempo de 
Serviço

Híbrida 
(Físico + 

eletrônico)

CGP do Câmpus ou DGP (se 
servidor da Reitoria)

CGP do Câmpus (protocolo, análise e emissão da certidão) ou 
Coordenadoria de Controle Funcional (se servidor da Reitoria)

023.03 Progressão por Mérito Eletrônica
CGP do Câmpus ou DGP (se 

servidor da Reitoria) dos 
Diretores é DSDP quem faz

CGP do Câmpus (protocolo, cacoprospro, avaliação de 
desempenho, confere com original → Diretor (emissão de portaria) 
→ (arquiva portaria na pasta e lançamento).

024.119 Exercícios Anteriores
Totalmente 
Eletrônica

Assessoria de Pessoal
(11.01.31.02)

CGP do Câmpus (protocolo)→ ASSPE (parecer)→ DGP (parecer) 
Pró-Reitoria de Administração (autorização) → Reitoria (Termo de 
Reconhecimento de Dívida) → PGF (para processos acima de R$ 
70.000,00) ou Diretoria Executiva (autorização no SIAPE para 
processos acima de R$ 30.000,00) ou DGP (autorização no SIAPE 
para processos abaixo de R$ 30.000,00) → ASSPE 
(operacionalização) → CGP do Câmpus (arquivo) Obs: O servidor 
que optar por ajuizar Ação Judicial, deverá solicitar o 
cancelamento através do formulário disponível no SIGRH e anexar 
ao processo existente. 

024.92  Auxílio-Moradia
Cargo de Direção

Totalmente 
Eletrônica Assessoria de Pessoal 

(11.01.31.02)

CGP do Câmpus (protocolo)→ Assessoria de Pessoal (parecer)→ 
Pró-Reitoria de Administração (autorização) → Reitoria (parecer) 
→ Diretoria Executiva (parecer) → CGP do Câmpus (lançamento 
no SIAPE e arquivo)

029.22
Afastamento do País 

(para outras 
finalidades) efetivos e 
docentes substitutos

Totalmente 
Eletrônica

Assessoria da PROPPI
(11.01.06.03)

CGP do Câmpus (protocolo, confere com original e instrução)→ 
Chefia(s) (manifestação) → Direção Geral (manifestação) → 
ASSPROPPI (parecer) → Coordenadoria de Publicações (se for 
para eventos) ou Coordenadoria de Assuntos Internacionais (se 
forem outros motivos)→Reitoria (parecer) → Diretoria Executiva 



(parecer) → Coordenadoria Executiva (portaria) → CGP do 
Câmpus (arquivo portaria pasta e lançamento) →Após servidor 
entregar todos documentos para fechamento, confere com original 
e arquivo do processo

023.11 SISAC
Híbrida 
(físico + 

eletrônico)

Departamento de Seleção e 
Desenvolvimento de Pessoas 

(11.01.02.02.03)

CGP do Câmpus (protocolo como processo) → DSDP(Ofício e 
encaminha para CGU) 

023.12 Exoneração / Vacância 
Totalmente
Eletrônico

Departamento de Seleção e 
Desenvolvimento de Pessoas 

(11.01.02.02.03)

CGP do Câmpus (protocola como processo)→DSDP (confere 
documentação e faz despacho solicitando portaria (chefe DS 
autentica) -> (Reitoria)

023.13 Remoção a pedido
Híbrida 
(físico + 

eletrônico)

Departamento de Seleção e 
Desenvolvimento de Pessoas 

(11.01.02.02.03)

CGP do Câmpus/Reitoria (protocola como processo, confere a 
documentação)→DGP (parecer e solicita portaria através de 
Memorando para (Diretoria Executiva)

023.13 Remoção por motivo de 
saúde do servidor

Híbrida 
(físico + 

eletrônico)

Coordenadoria de Atenção a 
Saúde do Servidor
(11.01.02.02.06)

CGP do Câmpus (protocola como processo, confere a 
documentação)→(Coordenadoria de Protocolo Reitoria) → 
(Coordenadoria de Atenção a Saúde) -> (encaminha para SIASS) 
→ (Coordenadoria de Atenção a Saúde) → (DSDP) solicita 
portaria através de Memorando para (Diretoria Executiva) 
(Devolve o processo para Câmpus).

023.13 Remoção por permuta
Híbrida 
(físico + 

eletrônico)

Departamento de Seleção e 
Desenvolvimento de Pessoas 

(11.01.02.02.03)

CGP do Câmpus/Reitoria (protocola como processo, confere a 
documentação)→DGP (parecer e solicita portaria através de 
Memorando para (Diretoria Executiva)

023.13 Remoção por edital
Memorando
Diretor para 

DSDP

Departamento de Seleção e 
Desenvolvimento de Pessoas 

(11.01.02.02.03)

Diretor do Câmpus autoriza a remoção por Memorando ao 
(DSDP)>DSDP solicita portaria de Remoção por Memorando à 
(Diretoria Executiva)

023.14 Redistribuição 
Híbrida 
(físico + 

eletrônico)

Departamento de Seleção e 
Desenvolvimento de Pessoas 

(11.01.02.02.03)

CGP do Câmpus/Reitoria (protocola como processo, confere a 
documentação)→DSDP (parecer )→ Gabinete (emissão do ofício) 
→ SETEC/MEC → CGP do Câmpus (lançamento no SIAPE e 
arquivo)

023.13 Acompanhamento de Híbrida Departamento de Seleção e CGP  do  Câmpus  (protocolo  como  processo,  confere  a 



Cônjuge (Físico + 
eletrônico)

Desenvolvimento de Pessoas 
(11.01.02.02.03)

documentação)→ DSDP (parecer)  → Gabinete  para  emissão  de 
portaria

023.13 Colaboração Técnica
Totalmente 
Eletrônica Assessoria Técnica

CGP Câmpus de destino (protocola como processo, confere a 
documentação)→Assessoria Técnica (Emite o Termo de Acordo e 
ofício e envia a Instituição de Origem) quando voltar o termo 
assinado (Gabinete publica a portaria de cessão) quem recebe o 
servidor publica o extrato no DOU.

024.51 Ajuda de Custo

Totalmente 
Eletrônica

Departamento de Seleção e 
Desenvolvimento de Pessoas 

(11.01.02.02.03)

CGP do Câmpus (protocolo como processo)→ DSDP (parecer) → 
DGP Assina→  Pró-Reitoria  de  Administração  (autorização)  → 
DOF (pagamento, se for Reitoria) ou Câmpus (pagamento, se for 
do câmpus)

063.2 Contrato e Aditivo 
Substitutos Eletrônico

Departamento de Seleção e 
Desenvolvimento de Pessoas 

(11.01.02.02.03)

CGP do Câmpus protocola como documento  e insere o contrato→ 
DSDP)  (despacho  interlocutorio)  →  Gabinete→  (Despacho 
autorizando assinatura)  –  CGP do Câmpus Imprime em 2  vias, 
colhe as assinaturas (Diretor assina com a autorização da Reitora) 
1 via para professor e 1 via guarda na pasta.

Obs.: Os Processos que possuem tramitação híbrida devem ser cadastrados como PROCESSOS e não como DOCUMENTOS. 
Para que a informação no SIPAC seja verdadeira, sugerimos que esses processos somente sejam recebidos quando da chegada do processo físico. 
Na via física devem constar capa do processo, requerimento e documentos obrigatórios; os despachos devem ser dados no processo eletrônico, apenas 
se for necessário, imprimir o parecer e juntar no físico.

**Todos os processos que tramitam de forma híbrida devem ser encaminhados para Coordenadoria de Protocolo da Reitoria

Atualizado em 02/07/2016.


