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Objetivo
O objetivo deste documento é orientar o usuário na utilização do sistema de Protocolo.

Acesso
Para acessar ao Sistema de Protocolo deve-se utilizar o link:
https://www.gp.srv.br/protocolo_cuiabacm/servlet/login

Para acesso ao usuário externo e consulta de processos, deve-se utilizar o link:

Tela de Login
Na tela de Login, o usuário digitará o login, a senha já cadastrada no sistema e o
número Captcha. Por padrão, o login é o CPF.

Tela Inicial
Feito o Login, o sistema é direcionado para a tela inicial conforme imagem abaixo. Na tela
inicial é informado o nome do usuário logado e apenas são demonstrados os menus nos quais o
usuário possui acesso disponibilizado, de acordo com as permissões do perfil de usuário. Ainda
na tela inicial, podem ser visualizados os gráficos referente aos trâmites dos processos.

https://www.gp.srv.br/protocolo_cuiabacm/servlet/login_externo

https://www.gp.srv.br/protocolo_cuiabacm/servlet/login
https://www.gp.srv.br/protocolo_cuiabacm/servlet/login_externo
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Cadastros
No menu Cadastros está disponível os submenus: Setor, Tipo de Processo e Pessoa.

Pessoa
No submenu Pessoa é possível cadastrar e localizar pessoas no sistema, lembrando que o
sistema de pessoas é integrado com os demais sistemas Coplan.

Para cadastrar uma nova pessoa, clique no ícone e insira os dados. As informações
CPF/CNPJ e Nome são obrigatórias. Uma vez preenchidas todas as informações necessárias
clique em ”Confirmar” no final da página.

Para buscar/filtrar, basta clicar no ícone e preencher os filtros necessários.
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Setor
No submenu Setor serão cadastrados os setores que irão participar dos trâmites do protocolo e
serão vinculas as pessoas que trabalham no setor.

Para cadastro de um novo setor clique no ícone :

 Insira o nome do setor,
 Defina se o setor cadastrado é Protocolo Central,
 Defina horário de funcionamento do setor (campo não obrigatório) e
 Clique em Confirmar.
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Após cadastrado o Setor clique no ícone para vincular pessoas a este setor, ou seja, as
pessoas que irão participar dos trâmites do protocolo neste setor. Portanto, as pessoas que serão
vinculadas ao setor, devem ter permissão de acesso ao Sistema de Protocolo. Uma pessoa pode
estar vinculada a mais de um setor.

 Para vincular as pessoas, basta realizar a busca pelo usuário desejado e adicionar.

Tipo de Processo
No submenu Tipo de Processo são cadastrados os processos e são definidos os seus fluxos. Os
tipos que possuem caminhos pré definidos, ou seja, setores a serem obrigatoriamente
percorridos, são entendidos pelo sistema como processos de fluxo fechado. Já os processos nos
quais o usuário apenas informa as fases posteriores a partir do trâmite atual são da classificação
dinâmico. É nesta fase também que são parametrizados o tempo de processo para os fluxos
dinâmicos.
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Para cadastro de um novo tipo de processo com fluxo determinado clique no ícone e siga
as informações em cada aba, conforme necessidade:

 Preencha a Descrição com o nome do Tipo de Processo.
 Prazo para reabertura em dias corridos, caso esse processo possa ser reaberto quando

finalizado.
 Interessado será preenchido quando houver alguma pessoa especifica que sempre virá

como solicitante do processo.
 Escolha o local, se o processo será interno, externo ou para ambos.
 Defina se o fluxo é aberto ou fechado. O fluxo aberto possui as fases definidas, porém é

possível selecionar para qual fase tramitar o processo. Já o fluxo fechado segue um
caminho pré-determinado.

 Defina se o processo será liberado para todos os setores, caso escolha SIM qualquer
setor poderá iniciar o processo, caso escolha NÃO somente o setor no qual foi marcado
a opção Protocolo Central poderá iniciar o processo.

 Selecione se o solicitante será uma pessoa, um setor ou ambos.
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Após cadastros iniciais, o próximo passo é definir as fases do processo:

 Clique na aba de Fases.
 Clique em Nova Fase.
 Defina a ordem da fase (1, 2, 3,...).
 Informe a Descrição da fase, o que será feito nesta fase, como por exemplo “Protocolar

documento”.
 Defina o setor responsável pela fase.
 Defina a contagem do prazo, lembrando que só será possível definir o prazo em horas se

no cadastro da fase foi estabelecido o horário de funcionamento do setor. Caso não
tenha sido estipulado o horário de funcionamento do setor, o prazo será contabilizado
em dias.

 Informe uma Ajuda, essa informação parecerá na visualização do processo quando
passar o Mouse na respectiva fase, assim o usuário externo pode ter mais conhecimento
da fase em que se encontra seu processo.

 Defina se na fase será Permitido Finalizar Processo, ou seja, se o processo poderá ser
finalizado nessa fase sem ter que ser tramitado até a última, sendo está então uma fase
de decisão para dar prosseguimento ou não ao processo.

 Defina se nesta fase poderá escolher demandar um processo para uma pessoa especifica
do setor ao realizar o trâmite.

 Assim que definido o setor da fase, os usuários vinculados a esse setor aparecerão como
opção dos Responsáveis, portanto, deve-se selecionar os usuários que serão
responsáveis pela fase em específico, podendo ou não ser todos do setor designado.
Caso seja selecionado o “Usuário externo” como responsável, a pessoa definida como
solicitante no processo poderá tramitar, nesta fase, o seus protocolos ao acessar o
Acesso Externo. Após preenchido todas as informações da fase, clique em Adicionar.

 Caso existam mais fases no processo, basta clicar em Nova Fase e adicioná-las.
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Assim que finalizado o cadastro das fases do fluxo do processo, poderá cadastrar as Exigências
do fluxo.

As exigências são os documentos que deverão obrigatoriamente ser anexados no trâmite da fase,
para isso:

 Informe a descrição do documento,
 Qual fase será exigido e
 clique em Adicionar.
 Faça o mesmo caso existam mais exigências.

Existe também a possibilidade de inserir o Checklist, neste também podem ser designados os
documentos que deverão constar na fase, porém somente para conferência do processo físico,
não gerando obrigatoriedade de anexar o documento para prosseguimento do trâmite.
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Para acrescentar o Checklist:

 Informe a descrição,
 Informe a fase a qual o mesmo pertence e
 clique em adicionar checklist.
 Ao adicionar o checklist será listado abaixo, podendo informar se o mesmo será

obrigatório ou não para ser validado ao tramitar a fase.

As notificações referem-se ao envio de e-mail para cada operação pertinente ao fluxo cadastrado,
tanto para solicitante, quanto para destinatário, quanto para uma lista específica de e-mail.
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O fluxo dinâmico já é pré cadastrado no sistema, permitindo a parametrização na sugestão dos
prazos, para isso deve-se pesquisar pelo Fluxo Dinâmico nos tipos de processos já cadastrados e
realizar sua edição clicando no ícone .

As informação do fluxo já vem preenchidas e sem possível edição, permitindo inserir a opção de
notificação por e-mail e na aba de Parâmetros a contagem dos prazos.

A contagem do prazo de conclusão do processo como um todo e do trâmite informado no
cadastro é sugestivo, podendo ser alterado durante o processo, conforme necessário.

Processo
No menu “Processos” está disponível os submenus: Gestão de Processos, Tramitar Processo,
Tramitar Processo Protocolo e Etiquetas.

Gestão de Processos
Em Gestão de Processos é possível acompanhar todos processos abertos, acompanhando o setor
no qual está localizado, situação em que se encontra e se está no prazo ou não. Também é

possível visualizar os anexos disponíveis pelo ícone , visualizar o processo todo pelo ícone

e verificar as estatísticas referente ao tipo de processo pelo ícone .
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Tramitar Processo
Em Tramitar Processo é possível iniciar um novo processo de protocolo e verificar os processos
que estão pendentes para Recebimento e Trâmite do setor ao qual o usuário está vinculado.

Tramitar Processo Protocolo
Para os usuários que possuam acesso ao menu Tramitar Processo Protocolo é possível iniciar
um novo e verificar os processos em andamento, podendo receber mesmo não pertencente ao
setor destinatário. Também é possível editar o processo, desde que o mesmo esteja na primeira
fase e realizar o cancelamentos.
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Etiqueta
Neste menu está disponível a impressão das etiquetas, a mesma ação está disponível ainda na
tela de Tramitar Processo e na tela do Trâmite do Processo. Basta clicar no ícone , na tela
Tramitar Processos que está localizado na linha do processo a sua direita e na tela do Trâmite é
localizado em cima a direita.

Ao clicar na impressora a tela abaixo aparecerá. A numeração significa a quantidade de
etiquetas por folha, ou seja, o sistema permite vários tipos de impressão (as que dispõe de
apenas uma etiqueta por folha, as que dispõe de 4 e assim por diante). Portanto, se faz
necessário verificar a folha correta da etiqueta para realizar a impressão. Para as etiquetas que
possuem mais de uma etiqueta por folha também é necessário escolher em qual linha será
impressa a etiqueta atual. Após selecionar a numeração correta, clique em “Confirmar”.
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Nessa tela também é disponibilizado a criação de etiquetas de forma rápida, disponibilizando

sua impressão para posterior vínculo a um processo. Para tanto, clique no ícone e a
numeração já estará reservada. Para imprimir a etiqueta clique no ícone . Para criar o
processo para essa etiqueta, vinculando a um tipo de processo, clique no ícone e será
redirecionado para a tela do processo, para inserir o cadastrado no novo processo de protocolo.

Estatística
Na tela de estatística é possível acompanhar as informações dos processos até o nível de usuário.
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Funcionalidades
Segue abaixo as explicações das funcionalidades disponibilizadas no Sistema de Protocolo.

Novo Processo de Protocolo
Os novos processos de protocolo podem ser iniciados nos menus de Tramitar Processo e

Tramitar Processo Protocolo, ao clicar no ícone .

Utilizando Tipo de Processo com Fluxo Fixo
Para iniciar um novo processo de protocolo, no menu Processo> Tramitar Processo/ Tramitar
Processo Protocolo:

 Clique no ícone .
 Preencher a Descrição (de uma forma para que seja fácil a identificação do processo).
 Escolher o Tipo do Processo, clique na lupa e selecione o processo desejado, ou digite o

código.
 Em Identificação, quando for o tipo de solicitante de pessoa informe o Número do

CPF/CNPJ ou busque pela lupa. A consulta externa é realizada pelo CPF/CPNJ
cadastrado na identificação.

a. Caso a pessoa não esteja cadastrada no sistema, pode ser cadastrada pelo menu
Cadastro>> Pessoa.

 Quando a identificação for pelo setor, selecione o setor desejado.
 Clique em Confirmar.
 Após iniciar o processo o usuário será direcionado para a tela de Trâmite do Processo,

na qual se faz necessário realizar o trâmite para dar sequência ao processo.
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Utilizando Tipo de Processo com Fluxo Dinâmico
Para iniciar um novo processo de protocolo, no menu Processo> Tramitar Processo/ Tramitar
Processo Protocolo:

 Clique no ícone .
 Selecione a opção do fluxo dinâmico.
 Escolha o Setor Inicial.
 O prazo de conclusão vem conforme sugerido no parâmetro do tipo do processo do

fluxo dinâmico, podendo ser alterado.
 Em Identificação, quando for o tipo de solicitante de pessoa informe o número do

CPF/CNPJ ou busque pela lupa, a consulta externa é realizada pelo CPF/CPNJ
cadastrado na identificação.

a. Caso a pessoa não esteja cadastrada no sistema, pode ser cadastrada pelo menu
Cadastro>> Pessoa.

 Quando a identificação for pelo setor, selecione o setor desejado.
 Clique em Confirmar.
 Após iniciar o processo o usuário será direcionado para a tela de Trâmite do Processo,

na qual se faz necessário realizar o trâmite para dar sequência ao processo.
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Receber e Tramitar

As setas na direita dos processos informam se o processo já foi recebido ou não, e quais foram
recebidos e/ou estão disponíveis para trâmite. Quando a seta está “Laranja” significa que o

processo está aguardando o recebimento, quando está “Azul” o processo já foi recebido,
faltando realizar o trâmite para a fase seguinte.

Para recebimento do processo, basta clicar na seta “Laranja”. O sistema irá exibir a mensagem
abaixo. Para confirmar o recebimento clique em “Confirmar” e permanecerá na tela de Tramitar
Processos. Para confirmar o recebimento e imediatamente realizar o trâmite do processo, clique
em “Confirmar e Tramitar”, assim o sistema irá confirmar o recebimento do processo e
redirecionará para a tela de Trâmite.
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Quando o processo já foi recebido anteriormente e deseja realizar o trâmite do processo, clique

na seta “Azul” do processo desejado e o sistema será redirecionado para a tela de Trâmite.

Trâmite do Processo
Na tela de trâmite (imagem abaixo) é possível visualizar as informações do processo (número
do protocolo, descrição, fase origem, fase atual e fase destino (fluxos fechados), parte
interessada – pessoa vinculada na identificação). Também é possível realizar a impressão da
etiqueta do protocolo. Para tramitar o processo:

 Para trâmite de processos com fluxo fechado a fase destino já vem informada e não é
possível realizar a troca da mesma. Para fluxos abertos a fase seguinte também vem
informada, porém é possível realizar a troca da fase por qualquer outra previamente
cadastrada no processo. Para fluxos dinâmicos se faz necessário informar o setor
destino e é possível a troca do prazo sugerido da fase seguinte.

 Para selecionar um destinatário específico para o trâmite do processo, deve-se
selecionar o destinatário do processo, caso contrário irá encaminhar para todos usuários
vinculados ao setor.

 Preencha o despacho com as informações necessárias ao trâmite.
 Caso exista documentos obrigatórios, será necessário anexá-los. Mesmo que não possua

obrigação de inserir documento, pode-se colocar um anexo durante o trâmite.
 Caso tenha cadastrado Checklist no processo também aparecerá no trâmite e deverá ser

verificado.
 Clique em Encaminhar para encaminhar para a fase seguinte.
 Clique em Devolver para devolver o processo a fase anterior, caso seja necessário

realizar alguma correção.
 Clique em Finalizar para finalizar o processo.

Ao clicar em fechar, irá cancelar o trâmite do processo que poderá ser retomado posteriormente.
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Demais Funcionalidades no Trâmite
Durante o trâmite é possível visualizar as seguintes abas: Pareceres, Trâmites, Documentos e
Observações.

Pareceres
Na aba de Pareceres é possível visualizar os pareceres recebidos, criar pareceres, editar quando
disponível edição e visualizar impressão. Para tanto, pode-se inserir pareces, salvar, mesmo sem
realizar o trâmite do processo no momento.
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Trâmites
Na Aba de trâmite é possível visualizar os trâmites realizados pelo processo, tanto por fase
quanto por linha do tempo.
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Documentos
Os documentos ficam disponíveis para visualização ou download dos anexos inseridos no
processo.

Observações
É possível inserir observações, como lembretes, no processo.
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Visualização do trâmite

Na lupa localizada a direita do processo, pode-se verificar em qual passo está o processo e as
informações de recebimento de trâmite de cada fase.

Prorrogação de Prazo

Para realizar a prorrogação de prazo na fase do processo basta clicar no ícone “Prorrogar Prazo”,
lembrando que só é possível prorrogar prazo depois de recebido. Após clicar no ícone o sistema
será redirecionado para a tela abaixo. Para dilatar o prazo conforme necessário, informe a
quantidade a mais de dias necessários para realizar a fase do processo, entre com a justificativa
e clique em “Adiar Prazo” no final da página. Nessa tela será possível verificar qual era o antigo
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prazo e qual será o novo prazo para conclusão da fase atual do processo. Se faz necessário que
se valide as informações do novo prazo antes de confirmar.

Na tela de Visualização do processo será possível verificar se na fase houve prorrogação e a sua
justificativa.
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