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CRONOGRAMA DE REGISTRO DO PLANEJAMENTO DE 2019

Data Início e Fim Ações Responsável

28/09/2018 à 11/10/2018 - Iniciar o levantamento das demandas.
- Autuar processo no SEI – formulário SIASG, indicando o 
responsável pelo cadastro no PGC

Diretor de unidade acadêmica

12/10/2018 à 17/10/2018 Conceder o perfil ao responsável pelo cadastro no PGC DMP

17/10/2018 Treinamento aos agentes de compras. Laboratório do 
CERCOMP – 14:00 hs

DMP

17/10/2018 à 15/11/2018 Cadastrar o planejamento da unidade no PGC e enviar os 
itens para análise

Agente de Compras

16/11/2018 à 23/11/2018 - Fechar sistema.
- Conferência dos itens enviados para análise
- Autuar processo no SEI com a planilha do planejamento 
- Enviar processo às unidades

DMP

23/11/2018 à 30/11/2018 Assinatura da planilha no processo SEI Diretor de unidade acadêmica

01/12/2018 à 05/12/2018 Envio do planejamento ao MP Pró-reitor de Administração e 
Finanças



REGISTRO DO PLANEJAMENTO DE 2019

DMP 
exportará em 
excel os itens 
enviados para 

análise

DMP confere 
valores e 
grupo de 

material dos 
itens

DMP autuará 
processo no 

SEI com a 
planilha dos 
itens da sua 

unidade

DMP envia 
processo para 

direção da 
unidade 
assinar a 
planilha 

Direção da 
unidade 
assina e 

devolve o 
processo ao 

DMP

DMP informa 
à PROAD que 

o 
planejamento 
está finalizado

PROAD 
confere e 
envia ao 
MPOG



IMPORTANTE:

 Todos os cadastradores editam, excluem e enviam os itens de outras unidades. Portanto, é extremamente 
importante verificar se o item é da sua unidade para editar e enviar para análise.

 Após cadastrar, enviar só os itens da sua unidade, utilizando a opção filtrar no localizar, pesquisando os 
grupos cadastrados, infelizmente só por grupo mesmo. Foi aberto OS para MPOG, solicitando o filtro por 
unidade responsável.

 Estudos preliminares – 05 itens são obrigatórios, os outros pode citar NÃO SE APLICA. Mas não é algo que 
não possa fazer. Tem que fazer!

 Unidade responsável: sempre usar sigla, letra maiúscula, sem pontos, sem hífen. Exemplo: DMP, FACE, 
FANUT, etc

 A rotina de compra ainda é a mesma. Em janeiro abre o calendário para inserir as requisições e seus devidos 
documentos para a aquisição, seja pelo DMP ou pelo SEINFRA. Por enquanto não mudamos nada na rotina 
de compras. Se mudarmos, reuniremos novamente. 

 Se houver recursos fora do prazo, poderemos solicitar ao MPOG que abra o sistema para alterar o 
planejamento.



Verlany Souza Marinho de Biage
Direção – DMP

3521-1015
diretoria.dmp@ufg.br

Dúvidas sobre: 
Catálogo de Material

Simone Mendes – 3521-1371
simonemendes@ufg.br

Cadastro no PGC 
Webber Tavares – 3521-1012 

webbertavares@ufg.br


