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rEGiSTrO DE prOTOCOLADO 
NO prOTEOS

TELA prOTEOS 3 - Abertura de protocolado
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INÍCIO

Tela de abertura do
protocolado

Buscar número 
do processo

Gerar número de
protocolado

Anotar número do 
protocolado no verso 

da folha 2 e o total 
de número de folhas

REGISTRO NO SISTEMA 
selecionar e preencher:

l  documento-base
l  número do processo
l  interessado
l  código de classificação
l  detalhamento e 
l  saída para o setor-destino 

Seguir:
MONTAGEM dE 
PROTOCOLAdO

Gerar folha de 
identificação 

do protocolado

Tela
PROTEOS 3

Clicar
em abrir 

protocolado
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ÂmBito de APlicAção: 
setores de Protocolo dA UsP

n Autuar somente quando o processo referente 
ao assunto não estiver disponível para 
tramitação.

n  Verificar se consta despacho solicitando a 
abertura do protocolado.

n localizar, através da transação “busca” do 
sistema Proteos, o número do processo 
referente ao assunto do documento.

n  registrar o protocolado através da transação 
“abertura de protocolado”.

n  registro no sistema compreende:

 documento base: digite o número do ofício, 
memorando, requerimento no formato padrão:

 sigla do setor emitente do doc/ num. do 
documento  Ano/sigla do setor superior do 
emitente:

 dAcA/27 2009/dA

 Processo: digite o número do processo ao qual 
o protocolado se vincula.

 interessado: digite o nome da pessoa, 
empresa, órgãos da UsP, órgãos do governo, 
sem abreviações.

 código de classificação (Assunto): selecione a 
atividade da lista

NOTAS

TELA prOTEOS 3.1

TELA prOTEOS 3.2

 detalhamento: digite informações 
complementares ao Assunto, se necessário, 
tais como: datas de vencimento, valores, 
número de notas fiscais, nomes de pessoas, 
números de convênios, etc. 

 saída destino: digite a saída para o setor 
correspondente.

n Após o registro dos dados o número do 
protocolado é gerado automaticamente pelo 
sistema com a seguinte composição: 

 exemplo:  09.5.�865.1.8

09 Ano

5 tipo: protocolado

�865 número do protocolado na 
unidade/órgão

1 número da unidade/órgão 
(reitoria)

6 dígito de controle

n  solicitar impressão da folha de identificação  
do protocolado.

n  Após o encerramento, o protocolado deve ser 
entranhado ao processo de referência.

n  não é permitido o arquivamento de 
protocolado.


