Aplicativo

Inventário Patrimonial - UFG
Manual do Usuário

Autenticação

2

Usar sem internet

3

Inventariação de bens
Etapa 1 - Foto da plaqueta de patrimônio
Etapa 2 - Foto do bem
Etapa 3 - Situação do bem
Etapa 4 - Denominação do bem
Etapa 5 - Localidade do bem
Etapa 6 - Conferir dados e enviar
Salvar inventariação como rascunho

4
4
5
6
7
8
10
11

Informar problema de identificação do tombamento
Etapa 1
Etapa 2
Salvar informe de problema de tombamento como rascunho

12
13
14
16

Menu

17

Bens Inventariados

19

Rascunhos

21

Encerrar sessão

24

2

Autenticação
Para utilizar o aplicativo sem restrições, é necessário realizar a autenticação.
Para se autenticar, o usuário deve ser um servidor efetivo da UFG. Basta informar
o login único e a senha e, em seguida, tocar o botão Entrar.

Nota 1: Ao iniciar, o aplicativo poderá solicitar permissões para utilizar a câmera do dispositivo,
acessar arquivos/fotos e ler geolocalização. É necessário que todas essas permissões sejam
concedidas, pois a aplicação necessita desses para funcionar adequadamente. Para mais
informações sobre a privacidade no uso de dados, toque o link Política de Privacidade na tela de
autenticação do aplicativo.

Nota 2: Após se autenticar, caso o usuário esteja em exercício em mais de uma Unidade/Órgão, o
aplicativo exibirá uma tela para que seja selecionada Unidade/Órgão de exercício para a qual se
deseja direcionar o uso do aplicativo.
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Nota 3: Após se autenticar no aplicativo, o login único do usuário passa a ser preenchido
automaticamente na tela de autenticação. Para excluir o login único salvo, pasta apagar os
caracteres do campo Login único.

Usar sem internet
Caso o dispositivo esteja sem internet, é possível utilizar parcialmente o
aplicativo e realizar parte do processo de inventariação, sendo possível salvar o
trabalho como Rascunho para finalizar em outro momento. Para utilizar o aplicativo
sem internet, basta tocar o botão Usar sem internet.

Nota: Caso o usuário esteja utilizando o aplicativo no modo “Usar sem internet”, o processo de
inventariação segue até a Etapa 3 (Situação do bem). Após essa etapa, o aplicativo solicita que o
trabalho seja salvo como rascunho. No caso de informe de problema de identificação de
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tombamento, o preenchimento dos dados ocorre apenas na Etapa 1. Após essa etapa, o aplicativo
solicita que o trabalho seja salvo como rascunho.

Inventariação de bens
Para iniciar o processo de inventariação de um bem, informe o número do
tombamento e toque o botão Iniciar.

Nota 1: Caso o bem já tenha sido inventariado no ano corrente, não será possível inventariá-lo
novamente.

Nota 2: Caso a data corrente esteja fora do período de levantamento patrimonial, não será possível
realizar a inventariação.

Etapa 1 - Foto da plaqueta de patrimônio
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A Etapa 1 consiste de tirar uma foto da plaqueta de patrimônio do bem. Para
tirar a foto, toque o botão Tirar foto. O aplicativo de câmera do dispositivo abrirá.
Enquadre a plaqueta de patrimônio para que os números fiquem legíveis e tire uma
foto. Caso queira substituir a foto tirada, toque o botão Trocar foto e tire uma nova
foto. Para prosseguir para a próxima etapa, toque o botão Próximo.

Etapa 2 - Foto do bem
Para tirar a foto do bem que é solicitada na Etapa 2, toque o botão Tirar foto.
O aplicativo de câmera do dispositivo abrirá. Enquadre o bem para que ele caiba
por completo na foto. Após tirar a foto, caso queira substituí-la, toque o botão Trocar
foto e tire uma nova foto. Para prosseguir para a próxima etapa, toque o botão
Próximo.
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Etapa 3 - Situação do bem
Selecione a situação do bem entre as opções disponíveis:
● Em uso, caso o bem esteja sendo utilizado por algum servidor/colaborador;
● Com defeito, caso o bem esteja com defeito;
● Ocioso, caso o bem não esteja sendo utilizado por nenhum
servidor/colaborador.
Para prosseguir para a próxima etapa, toque o botão Próximo.
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Etapa 4 - Denominação do bem
Informe se a denominação apresentada está de acordo com o bem a ser
inventariado. Para prosseguir para a próxima etapa, toque o botão Próximo.

8

Etapa 5 - Localidade do bem
A tela apresentada nesta etapa mostra a unidade/órgão ao qual o bem
pertence e solicita que o usuário informe a localidade onde o bem está localizado:
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Para selecionar a localidade, toque o campo Localidade. A seguinte tela
será apresentada:
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Selecione uma das localidades listadas. Caso necessite, use o campo de
busca para filtrar os itens apresentados. Após selecionar a localidade, o aplicativo
retorna à tela anterior. Para prosseguir para a próxima etapa, toque o botão
Próximo.

Etapa 6 - Conferir dados e enviar
A Etapa 6 exibe todos os dados informados nas etapas anteriores. Confira
os dados e, caso estejam corretos, toque o botão Enviar finalizar a inventariação
do bem. Caso algum dado esteja incorreto, é possível voltar às etapas anteriores
tocando o botão Voltar.
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Salvar inventariação como rascunho
Durante as etapas 4, 5 e 6, caso o dispositivo esteja sem internet ou caso o
aplicativo esteja sendo utilizado no modo “Usar sem internet”, uma tela é exibida
para possibilitar que a inventariação seja salva como rascunho, sendo possível
continuar em um outro momento:
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Toque o botão Salvar rascunho, para salvar a inventariação como rascunho,
ou toque botão Tentar se conectar, para verificar a conexão com a internet e
prosseguir com a inventariação.

Nota: Os rascunhos salvos se encontram disponíveis em Menu > Rascunhos.

Informar problema de identificação do
tombamento
Caso não consiga identificar o número do tombamento de um bem, informe o
problema através da funcionalidade Informar problema de identificação do
tombamento:
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Etapa 1
Primeiramente informe o tipo de problema encontrado. Os tipos de problemas
são:
●
●
●
●

Bem sem plaqueta de patrimônio;
Bem com duas plaquetas de patrimônio;
Bem com plaqueta de patrimônio ilegível;
Outro problema
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Após informar o tipo de problema, tire uma foto do bem e toque o botão
Próximo.

Etapa 2
A tela apresentada na Etapa 2 mostra a unidade/órgão ao qual o bem
pertence e solicita que o usuário informe a localidade onde o bem está localizado:
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Para selecionar a localidade, toque o campo Localidade. A seguinte tela
será apresentada:
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Selecione uma das localidades listadas. Caso necessite, use o campo de
busca para filtrar os itens apresentados. Após selecionar a localidade, o aplicativo
retorna à tela anterior. Para finalizar, toque o botão Enviar.

Salvar informe de problema de tombamento como rascunho
Durante Etapa 2, caso o dispositivo esteja sem internet ou caso o aplicativo
esteja sendo utilizado no modo “Usar sem internet”, uma tela é exibida para
possibilitar que o informe de problema de identificação de tombamento seja salvo
como rascunho, sendo possível continuar em um outro momento:
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Toque o botão Salvar rascunho, para salvar o informe de problema de
identificação de tombamento como rascunho, ou toque botão Tentar se conectar,
para verificar a conexão com a internet e prosseguir com o cadastro.
Nota: Os rascunhos salvos se encontram disponíveis em Menu > Rascunhos.

Menu
O botão de menu do aplicativo fica localizado no canto superior esquerdo da
tela principal. Sempre que existir algum rascunho salvo, o botão de menu exibe um
balão de notificação com o número de rascunhos salvos. O mesmo balão de
notificação também é exibido no item Rascunhos do menu.
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A tela do menu exibe o nome do usuário autenticado, a unidade/órgão de
exercício, o botão Sair e os itens Bens Inventariados e Rascunhos:
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Bens Inventariados
A funcionalidade Bens Inventariados (Menu > Bens Inventariados) lista os
bens que foram inventariados no ano corrente na unidade/órgão de exercício do
usuário autenticado. No final da tela, encontra-se o número total de itens listados:
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Ao tocar um dos itens, é exibida uma tela com todas as informações enviadas
durante a inventariação do bem:
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Rascunhos
A funcionalidade Rascunhos (Menu > Rascunhos) lista os rascunhos de
inventariações e de informes de problema de identificação de tombamento. Os
rascunhos são salvos no dispositivo e não estão associados a um usuário
específico, uma vez que é possível criar rascunhos sem se autenticar no aplicativo.
Cada item listado possui um botão que possibilita a sua exclusão da lista:
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Para visualizar as informações cadastradas no rascunho, toque um dos itens
listados. A seguinte tela será exibida:
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Para continuar o cadastro, desça a rolagem até o final da tela e toque o botão
Continuar cadastro. Desse modo, o aplicativo direciona o fluxo de execução para
que o cadastro prossiga do ponto onde parou.

24

Encerrar sessão
Para encerrar a sessão do usuário autenticado, vá ao menu do aplicativo e toque o
botão Sair. O aplicativo finalizará a sessão autenticada e voltará à tela de autenticação.

