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EMENTA:  
 

1. Relatório de Mapeamento; 

2. Descrição das Responsabilidades das Áreas Envolvidas; 

3. Matriz de Responsabilidades; 

4. Dados Estatísticos do Processo Físico; 

5. Termo de Homologação. 

 

 

OBJETIVOS: 
 

● Mapear fluxo do processo; 
● Rever documentação/normatização 
● Propor melhorias e otimização do fluxo; 
● Inserir o processo mapeado no Sistema Eletrônico de Informação (SEI). 

 
 

PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETO (TED) 

Sigla/Descrição Setores Responsáveis                    E-mail Ramal 

Divisão de Controle de Convênios (DCV/CCONT) 

Seção de Apoio Técnico – CAD (SAPT/CAD/GAR) 

diogodv@id.uff.br 

reitor@id.uff.br 

 

5160 

5535 

 

 
Setores Envolvidos: Unidade solicitante/ Coordenador do Projeto; 

DCF/PROPLAN; DCV/CCONT; SAPT-CAD/GAR. 

Data de Implantação no SEI: 08/07/2020 

 

CONTROLE DE VERSÕES 

Versão 
Data de 

Homologação 
Descrição Equipe Responsável/SIGLA 

01 03/07/2020 
INICIAL - 

Elaboração 

Alexandre Sales de Brito/ PROPLAN 

Kíssila Rangel/ PROPLAN 

Rodrigo Mota/ PROPLAN 

 

mailto:diogodv@id.uff.br
mailto:reitor@id.uff.br
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1. Relatório de Mapeamento 

 REUNIÕES REALIZADAS / E-MAILS ENVIADOS 

Data Participantes das áreas responsáveis / Sigla 

16/06/2020 

- Contemplado a etapa de Prestação de Contas como um sub-processo 
do Captação de Recursos (TED). 
- Foi solicitado o envio da base e dos eventuais documentos pertinentes 
ao processo para a realização do mapeamento do mesmo. 
 

23/06/2020 

 
- Reunião para revisão da base de conhecimento e elaboração do 
Fluxograma do processo juntamente com a área responsável. 
 

25/06/2020 

- Reunião com as áreas responsáveis pelo processo. 
- Redefinição de algumas etapas de controle, resultando em algumas 
alterações na base e no fluxograma.  
- Levantada a necessidade de convocação da equipe do SAPT/CAD para 
participação da reunião de homologação a ser realizada na próxima 
semana. 
 

03/07/2020 

Reunião de Homologação.  
- Reapresentação do Fluxograma do processo de forma a esclarecer as 
eventuais dúvidas de todos os participantes da reunião.  
- Não foi necessário efetuar alterações no fluxo do processo. 
- Solicitado o modelo de oficio elaborado pela SAPT/CAD para a 
adaptação dos campos de preenchimento do documento disponível no 
SEI.  
- Complemento do termo de Homologação com as informações sobre os 
dados estatísticos do processo físico, data de implantação no SEI e 
dados dos participantes e das unidades envolvidas. 
- Considerações finais do Pró-Reitor de Planejamento e da Coordenadora 
da Comissão de Mapeamento. 
 

Total de reuniões:  03 
 

MELHORIAS PROPOSTAS 

- Padronização da Base de Conhecimento e do fluxo do processo; 
- Maior celeridade no que diz respeito às transações no sistema em vez de meio físico; 
- Promoção da transparência no acompanhamento do processo. 
- Praticidade para as áreas responsáveis gerirem os processos em andamento. 
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MELHORIAS EFETUADAS 

- Foi elaborado Manual Técnico com as diretrizes e regulamentações do processo; 
- A implantação no SEI possibilitará maior transparência e um melhor controle do processo de 
prestação de contas; 
- Maior celeridade na anexação e tramitação de documentos. 
 

OUTRAS OBSERVAÇÕES 

- O processo deve ser instruído após cumprimento do objeto do TED, ou nos casos em que o órgão 
descentralizador solicitar. 
 
- Documentos solicitados pelo órgão concedente do recurso para a prestação de contas e/ou 
Relatório de Cumprimento do Objeto. 
 

DOCUMENTOS PADRONIZADOS 

● Não houve documento modelado para o SEI. 
 

 
 

2. Descrição das Responsabilidades das Áreas Envolvidas 

 

RESPONSABILIDADES DAS ÁREAS 

Item Responsável Atividades 

1 
COORDENADOR DO 

PROJETO 

1. A partir do processo de CAPTAÇÃO DE RECURSOS (TED), 

cria processo relacionado PRESTAÇÃO DE CONTAS (TED) 

e insere no campo interessados o seu próprio nome e a 

sua UORG de lotação. Em seguida, sinaliza o nível de 

acesso Público e clica em salvar.   

2. Anexar prestação de contas, conforme modelo 

disponibilizado pelo órgão descentralizador, em seguida 

envia processo a DCV/CCONT. 

 

Obs.: Caso seja solicitado, resolva as eventuais pendencias e 

reenvie o processo a DCV/CCONT.  

 

2 DCV/CCONT 
1.  Realiza a conferência orçamentária e financeira da 

prestação de contas e/ou Relatório de Cumprimento do 
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Objeto. Se houver pendências, elabora despacho e retorna o 

processo à unidade do(a) Coordenador(a).  

 

2.  Caso não tenha pendência, elabora despacho de 

aprovação e disponibiliza para assinatura do(a) Diretor(a) 

DCF e do(a) Pró-Reitor(a) de Planejamento. Após 

assinaturas, encaminha processo à SAPT/CAD. 

 

3. Após retorno da SAPT/CAD, Sobresta o processo e 

aguarda Ofício/Parecer da prestação de contas do órgão; 

 

4. Anexa Ofício/Parecer de Prestação de Contas ao 

processo, em seguida, envia e-mail (via SEI) ao 

coordenador do TED informando o parecer do órgão em 

relação à prestação de contas, após, encerra o processo. 

 

 

3 SAPT/CAD 

 1.  Elabora Ofício no SEI (numeração informada), 

disponibiliza para assinatura do Reitor e, logo após, 

providencia envio do Ofício ao órgão junto aos demais 

documentos requisitados pelo órgão. Anexa o comprovante 

de envio ao processo, elabora despacho e envia processo à 

DCV/CCONT. 

 

 
 
 

3. Matriz de Responsabilidades 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA 

Cód. do Processo Responsável Aprova Consultado Informado 

 
DCV/CCONT DCF/PLAN SAPT/CAD COORDENADOR 

DO PROJETO 
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4. Dados Estatísticos 

DADOS DO PROCESSO FÍSICO 

 

Tempo estimado de 
tramitação 

Número médio de folhas 
utilizadas 

Amostra considerada 

3 a 12 meses* 40 a 1000* - 

 
* Dados apresentados pela área responsável. 
 

5. Termo de Homologação 

 
Pelo presente instrumento, declaramos estar cientes das responsabilidades 

inerentes ao setor quanto às atualizações que se fizerem necessárias para manter a 
uniformidade das informações, a padronização dos procedimentos e, ainda, atender a 
legislação vigente relativa ao processo em tela.  

 
Das responsabilidades do setor: 
 

1. Informar à Comissão do SEI/Mapeamento, tempestivamente, qualquer 
necessidade de alteração do fluxo do processo, modelos de documentos, 
normas, etc, em atendimento a mudanças na legislação/normatizações 
e/ou mudanças na estrutura das áreas; 
1.1. As áreas envolvidas só poderão solicitar alterações no fluxo do 

processo, modelos de documentos, normas, após 90 (noventa) 
dias a contar da data de implantação do processo no SEI, salvo os 
casos que haja alguma exigência em atendimento a mudanças na 
legislação/normatizações da Administração Pública Federal e/ou 
mudanças na estrutura das áreas, condicionado à análise da 
PROPLAN; 

1.2. As alterações e novos versionamentos em processos 
administrativos já implantados não poderão comprometer ou ser 
impeditivo para encaminhamento, providências e conclusão dos 
processos anteriormente criados, salvo casos de exigência legal. 

2. Garantir que as alterações propostas sejam previamente definidas, 
pactuadas e aprovadas por todas as áreas envolvidas, constantes deste 
Termo; 

3. Garantir, por meio do multiplicador e de solicitação de cursos, que os 
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servidores envolvidos no processo estejam capacitados para utilização do 
SEI-UFF; 

4. Manter atualizado o site da UFF, sobre a documentação, normas e 
procedimentos inerentes ao processo. 

 
Declaramos, ainda, estar de acordo as informações constantes deste 

Termo de Homologação, bem como com os demais documentos que 
compõem o mapeamento do referido processo, partes integrantes deste 
termo: 

- Fluxo do Processo de Captação de Recursos (TED); 
- Base de conhecimento de Captação de Recursos (TED); 
 
 

Niterói, 03 de julho de 2020. 
 

Aprovado por 

Nome Sigla Cargo/Função 

Luis Felipe da Costa Santos DCF/PLAN Coordenador 

Diogo Drumond Vargas DCV/CCONT Chefe 

Lourenço Tostes Valle PLAP/PLAN Coordenador 

Lilian Ferenzini de Miranda DAT/PLOR Chefe 

Daniela C. de Albuquerque Vilela GAR/RET Secretária Ex. do Reitor 

Maria Marcia de Almeida Macabu GAR/RET Assistente 

Margareth Hirsh de Souza SAPT/CAD Assistente 

Izabel Cristina Soares da Silva SAPT/CAD Assistente 

Valeria Marques Paulsen SAPT/CAD Assistente 

Jailton Gonçalves Francisco  PROPLAN Pró-Reitor 

Maria Leonor da Veiga PLIN/PLAN Coordenadora 

Kissila da Silva Rangel DGI/PLIN Arquivista 

Rodrigo Alves Mota DGI/PLIN Administrador 

Alexandre Sales de Brito DGI/PLIN Assistente  

 


