Manual Sipac – Membros CEPE
Tela 1. Acesso ao Sipac
a) sig.ifsc.edu.br/sipac
b) Insira login e senha – entrar

TUTORIAL – COMO CONSULTAR PROCESSO NO SIPAC
Para consultar o processo primeiro certifique-se de estar na Uorg da Secretaria CEPE, após utilize o
seguinte caminho: Protocolo/Processos/Consultar Processo

xxxxx

Digite o número do processo desejado, conforme consta na planilha de cursos e dê um Enter ou
clique em Buscar no final da página.

Role o cursor para baixo e o processo estará no final da página, clique no número do processo.

xxx

A seguir abrirá a tela com as informações gerais do processo, como origem, destino e documentos
anexados.

Para visualizar o documento clique na imagem

.

De modo geral é necessário que o processo tenha os seguintes documentos, que servirão pra dar
subsídios ao parecer do relator CEPE designado:
* PPC - Em formulário atualizado;
* Resolução de aprovação no Colegiado do Câmpus;
* Ata da reunião do Colegiado do Câmpus que aprovou o PPC;
* Parecer do setor de Biblioteca do Câmpus;
* Parecer Dirigente de Ensino (Check list DEPE/Dirigente de Ensino ou Chefia de Departamento,
no caso de Florianópolis)
* Formulário de alteração de PPC (exclusivo para alterações).
* Formulário de autorização de oferta de PPC e o PPC original (exclusivo para autorizações de
oferta).
* Formulário de Projeto de Implantação e Desenvolvimento do Curso - PIDC (exclusivo para
criação de cursos de graduação)

Para acompanhar a movimentação do processo e os despachos cadastrados clique na aba
“movimentação”

Para acessar os despachos cadastrados no processo (Diren, Coord. de Bibliotecas, Direx, Proppi
entre outros), observe que cada linha corresponde a uma movimentação, onde se lê “despachos
cadastrados na unidade” o número 1 destacado compreende um despacho cadastrado no processo,
para acessá-lo basta clicar no símbolo de adição no canto direito da linha de referência, depois para
acessá-lo clique no símbolo da lupa conforme indicado abaixo:

Para saber como enviar o processo ou como cadastrar despacho decisório, favor verificar nos respectivos
tutoriais disponíveis na página do CEPE em formulários.

