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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 6/2020/DMP/UFG

Processo nº 23070.037288/2020-00

Goiânia, 25 de agosto de 2020.

Ao Gabinete da Reitoria; Procuradoria Federal; Pró-Reitorias; Diretorias das Unidades Acadêmicas, Órgãos, Regionais Catalão, Cidade de Goiás, Jataí e
dos Campi Aparecida de Goiânia e Firminópolis.

  

Assunto: Empréstimo de equipamentos para servidores - opção acautelamento do SIPAC 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.037288/2020-00.

 

Prezados(as) Senhores(as),

 

1. Considerando que devido a pandemia do covid 19 algumas unidades acadêmicas e órgãos administra�vos estão emprestando equipamentos da
UFG aos servidores;

2. Informamos que o controle desses bens que estão sob responsabilidade desses servidores, de pesquisadores, de coordenadores ou até mesmo de
diretores, deve ser  realizado no SIPAC PATRIMÔNIO através da ferramenta de “ACAUTELAMENTO”, com ela é possível indicar o responsável pela posse do bem, o
número de tombamento e o prazo para devolução (o prazo automá�co do sistema é um ano);

3. O acesso à essa opção se dá através do Portal UFGNET> Portal Administra�vo> Sipac, e tal atribuição pode ser dada ao agente patrimonial. 

4. O acesso ao sistema se dá conforme figuras abaixo: Portal UFGNET> Portal Administra�vo > Gestão Administra�vo Sipac > Portal Administra�vo>
Patrimônio Móvel

5. 1º passo: Acesse o Portal Administra�vo.

 

 

6. 2º passo: Acesse a opção Patrimônio Móvel > Acautelamento> Abrir Termo de Acautelamento. 
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7. 3º passo: Digite o nome do servidor que o bem será emprestado. 

 

 
 

8. 4º passo: Preencha a unidade de lotação do servidor.

 

 

9. 5º passo: Digite o número do tombamento e clique em buscar, conforme figura abaixo.
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10. 6º passo: Clique no  botão (+) para inserir o bem no acautelamento. O procedimento deve se repe�r até que todos os bens que serão acautelados
sejam incluídos na relação.

11. 7º passo: Clique na opção Con�nuar.

12. 8º passo: O Termo de acautelamento será cadastrado. 



28/08/2020 SEI/UFG - 1508096 - OFÍCIO CIRCULAR

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1627884&infra_sistema=1… 4/4

 

13. 9º passo: A próxima etapa é a assinatura por parte do servidor, podendo imprimir o Termo de Acautelamento para arquivo. Porém o mais
importante é que o agente patrimonial solicite ao servidor que está em posse do bem, para assinar o termo de acautelamento no sistema SIPAC PATRIMÔNIO,
conforme detalhamento da opção: SIPAC>Portal Administra�vo>Patrimônio Móvel>Acautelamento>Assinar Termo de Acautelamento e tela abaixo:

14. Para dirimir quaisquer dúvidas, o agente patrimonial poderá entrar em contato com a Divisão de Patrimônio do DMP, pelo e-mail:
patrimonio.dmp@ufg.br. 

 

Respeitosamente, 

Verlany Souza Marinho de Biage
Diretora do Departamento de Material e Patrimônio - DMP 

Universidade Federal de Goiás- Regional Goiânia 
Fone: (62) 3521-1015

 

Documento assinado eletronicamente por Verlany Souza Marinho De Biage, Diretora, em 27/08/2020, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1508096 e o código CRC D1B4FC50.
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