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1. Acessando Portal UFGNet

1.1 Realizando Login
Acesse o Portal UFGNet pelo endereço: ufgnet.ufg.br, faça a autenticação com o Login Único e Senha:

Apos  realizar  a  autenticação,  clique  no  menu  ADMINISTRATIVO e  escolha  a  opção
Gestão Administrativa – SIPAC:
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2. Acessando o módulo de Requisição de Serviços/Taxa 
de Inscrição em Eventos

Sistema SIPAC

Módulo Portal Administrativo

Usuários Requisitor de Serviços

Perfil Requisitor

Para acessar o módulo de Requisição de Serviços, siga o caminho: SIPAC → Portal Administrativo 
→ Requisições → Serviços (Pessoa Física/Jurídica) → Cadastrar Requisição
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2.1 Cadastrar Requisição de Serviços
Siga o caminho: SIPAC → Portal Administrativo→Requisições→Serviços (Pessoa Física/Jurídica)  
→ Cadastrar Requisição 

Insira a descrição do Serviço e clique no botão “Inserir item de serviço” (OBS: Inserir somente um
tipo de serviço por requisição)
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Após inserir a descrição detalhada do serviço e clicar no botão “Inserir Item Serviço” irá aparecer 
uma lista informando o serviço inserido para possível conferencia, se a informação estiver correta 
clique no botão “continuar”.
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Se a requisição estiver relacionada com o conserto de bens, é necessário informar os números de 
tombamento e clicar na opção “Incluir”, se não houver basta clicar em “Continuar”.

Se houver as informações referentes ao “Grupo do serviço” e “Observação” realize o devido 
preenchimento, informe também se é do tipo “Convênio”. O campo “Carta de Exclusividade” 
vem por padrão marcado como “NÃO”, caso seja alterado, o local onde se é inserido os 
documentos anexos irá mudar para a inserção da proposta, valor e os documentos, depois clique no 
botão “Anexar”.
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Se o serviço não for do tipo “Carta de exclusividade” informe o valor das três propostas e o anexo 
referente a cada uma, após isso clique no botão “Anexar”, após esse procedimento será possível 
verificar se os documentos referentes a cada proposta foi anexado junto ao seu respectivo valor.
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Clique no botão “Gravar e Enviar” para que seja selecionada a opção orçamentária, funcionando 
da mesma forma que a requisição de material para compra, ou clique no botão “Gravar” para que 
seja possível editar a requisição posteriormente através do menu SIPAC → Portal Administrativo →
Requisições → Serviços (Pessoa Física/Jurídica) → Modificar Requisição.

(OBS: Somente o usuário que possuir o perfil de "Diretor de Unidade", poderá clicar no botão 
"Gravar e Enviar")
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Ao clicar em "Gravar" o SIPAC exibirá uma tela finalizando o procedimento de cadastro.
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2.2 Cadastrar Taxa de Inscrição em Evento

Sistema SIPAC

Módulo Portal Administrativo

Usuários Requisitor de Serviços

Perfil Requisitor

Para acessar o módulo de Requisição de Serviços, siga o caminho: SIPAC → Portal Administrativo 
→ Requisições → Serviços (Pessoa Física/Jurídica) → Taxa de Inscrição em Evento

Insira as informações referente a taxa de inscrição em evento, e após inserir o arquivo clique no 
botão "Anexar Arquivo"

12



Após anexar os arquivos clique no botão "Inserir Item Serviço", após isso ira aparecer os dados 
referente a taxa de inscrição em evento para possível conferencia conforme a imagem abaixo:

13



 (OBS: Inserir somente uma taxa de inscrição em evento por requisição)

Ao realizar a conferencia basta clicar no botão "Continuar" para avançar até o próximo passo onde 
a requisição é finalizada. É opcional preencher o campo "Observação" sendo uma forma de 
complemento da requisição. Selecione a opção "Convênio" que vem por padrão marcado como 
"Não", e também tem um campo de Anexo opcional para informar mais algum tipo de documento 
se desejado, se optar por utilizar esse campo será necessário escolher o arquivo e após isso clicar no
botão "Anexar".
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Clique no botão “Gravar e Enviar” para que seja selecionada a opção orçamentária, funcionando da 
mesma forma que a requisição de material para compra, ou clique no botão “Gravar” para que seja 
possível editar a requisição posteriormente através do menu SIPAC → Portal Administrativo → 
Requisições → Serviços (Pessoa Física/Jurídica) → Modificar Requisição.

(OBS: Somente o usuário que possuir o perfil de "Diretor de Unidade", poderá clicar no botão 
"Gravar e Enviar")
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Ao clicar em "Gravar" o SIPAC exibirá uma tela finalizando o procedimento de cadastro.
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2.3 Modificar Requisição

Sistema SIPAC

Módulo Portal Administrativo

Usuários Requisitor de Serviços

Perfil Requisitor

Esta operação tem como finalidade possibilitar a modificação de uma requisição de serviço. Neste 
caso, o sistema permite que o usuário altere, remova ou envie a requisição para o setro de compra. É
importante salientar que para utilizar esta funcionalidade, será necessário que a Requisição de 
Serviço/Taxa de Inscrição em Evento esteja previamente cadastrada. 

Para acessar o módulo de Requisição de Serviços, siga o caminho: SIPAC → Portal Administrativo 
→ Requisições → Serviços (Pessoa Física/Jurídica) → Modificar Requisição

O sistema exibirá a tela com a Lista de Requisições cadastradas: 
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Para retornar à página inicial do módulo, clique no link Portal Administrativo. 

Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível. As requisições cadastradas consistem 
em solicitações que foram apenas gravadas, sendo assim, possíveis de serem alteradas. Para cada 
requisição cadastrada, será possível alterar, remover ou enviá-la para Compra. Essas operações, 
serão descritas separadamente em tópicos ao longo deste manual. 

2.3.1 Enviar Requisição

O usuário poderá enviar a Requisição de Serviço para o atendimento. Para isso, será necessário 
clicar no ícone correspondente a requisição que desejar enviar. Então, serão exibidos os Dados da
Requisição contendo os dados da unidade associada à requisição assim como informações sobre 
custo do serviço. Utilizaremos como exemplo o envio da Requisição 7/2018. 
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Clique no botão "Enviar".
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