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Campo nome: inserir
nome completo da

unidade

Campo código SIAPECAD:
inserir código UORG da

unidade

Campo unidade de
protocolo central:

selecionar opção NÃO

Campo organizacional:
selecionar opção SIM

Campo unidade responsável
orçamentária: inserir

unidade hierarquicamente
superior

Campo município:
inserir município da

unidade

Campo orçamentária:
selecionar opção SIM

Campo  visível após
desativação: selecionar

campo NÃO

Campo tipo orçamentária:
selecionar opção FATO

Campo CEP: inserir CEP  do
endereço da unidade

Campo endereço: inserir
endereço da unidade

Campo patrimonial:
selecionar opção SIM

Campo formula licitação:
selecionar opção NÃÕ

Campo categoria:
selecionar opção

UNIDADE

Campo unidade responsável:
inserir unidade

hierarquicamente superior

Campo sigla: inserir sigla
da unidade com letra
maiúscula - sigla do
superior hierárquico

Campo acadêmico:
seleciona opção NÃO

Campo nome capa do
processo:  inserir nome
completo da unidade

Campo  possui metas
anuais: selecionar opção

NÃO

Campo início de vigência:
inserir data de publicação
da resolução de criação da

unidade

Campo fim de vigência:
deixar em branco

Após o preenchimento deste
campo o código do campo

subsequente é gerado
automaticamente pelo sistema

Demais campos de
código devem ser

deixados em branco

Opção GESTORA é
selecionada

apenas a reitoria

OPÇÃO SIM é selecionada
apenas para Coordenações de
graduação, de pós graduação ,
geral de graduação da PREG e

geral de pós-graduação da
PRPG. SIGLA: mesma do campo

SIGLA
GESTORA: unidade

hierarquicamente superior

Opção SIM é
selecionada apenas em

unidades indicadas
pela PROAD

Opção SIM é
selecionada apenas em

unidades indicadas
pela PROAD

                                  1.1
                     PREENCHER TELA
"DADOS PARA CADASTRO DA UNIDADE"


