
                                                                                                                                                                                                                                         
 

NOSSOS SERVIÇOS AOS USUÁRIOS 
 
 

 
ASSUNTO 

 
SERVIÇO 

 
A QUEM SE DESTINA 

 
MEIO DE SOLICITAÇÃO 

 

1. BOLSAS 

1.1 – Criação de bolsas já aprovadas por 
Resolução do CONSu, no SIGA 
 

Coordenador/Orientador de 
Bolsa 

e-mail: bolsas.planejamento@ufjf.edu.br 

1.2 – Cadastro de Requisitantes de Bolsa no 
SIGA 
 

Requisitante de Bolsa e-mail: bolsas.planejamento@ufjf.edu.br 

1.3 – Manutenção/Dotação de saldo nas 
U.O.s de Bolsa no SIGA 
 

Requisitante de Bolsa e-mail: bolsas.planejamento@ufjf.edu.br 

1.4 – Orientação aos requisitantes sobre 
resolução de problemas de acesso, 
autorização de folhas, saldo de U.O.s, 
problemas técnicos no SIGA 

Coordenador/Orientador de 
Bolsa 
 
Requisitante de Bolsa 

e-mail: bolsas.planejamento@ufjf.edu.br 

1.5 – Atualização dos valores de escopo de 
bolsas no SIGA 

 
Requisitante de Bolsa 

e-mail: bolsas.planejamento@ufjf.edu.br 

2. BOLSAS DE 
RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL 
HU/UFJF 

2.1 – Efetuar, no SIGA, as requisições de 
pagamento de acordo com lista 
encaminhada pela COREMU/HU 

COREMU/HU 
Processo no , tipo: “PROPLAN 06” 
 
*Caberá à COREMU efetuar, posteriormente, a autorização 
de pagamento das requisições e fazer o encaminhamento 
do processo SEI para a COESF 

 
 

3. CADASTRO DE 
SENHA NO SIASG  

 
(acesso ao ETP Digital 

e/ou PGC) 

3.1 – Atendimento de novo cadastro para 
acesso ao ETP Digital e/ou PGC 
 

Requisitantes e/ou Gestores 
de Unidades Orçamentárias 

Preenchimento de Formulário eletrônico “PROPLAN 01”, 

no , exclusivamente no processo:  
 

23071.909744/2020-54 
 

3.2 – Recuperação de senha de usuários já 
cadastrados 

Usuários já cadastrados no 
sistema SIASG 

e-mail: planejamento@ufjf.edu.br 
 
*na solicitação, o usuário deverá informar o CPF e-mail 
pessoal (UFJF) para envio da senha provisória 
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4. SIGA 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Atendimento de 
demandas do SIGA, 
exclusivamente por 

e-mail) 

4.1 – Solicitação de cadastro de GESTOR em 
unidade Orçamentária do SIGA 
 
 

Coordenadores, Diretores, 
Pró-reitores, chefes de 
unidades Acadêmicas ou 
Administrativas 

e-mail: planejamento@ufjf.edu.br 
 
*O cadastro de requisitante será feito pelo próprio gestor 
da unidade 

4.2 – Solicitação de dotação ou transferência 
orçamentária nas rubricas do SIGA 

Coordenadores, Diretores, 
Pró-reitores, chefes de 
unidades Acadêmicas ou 
Administrativas 

e-mail: planejamento@ufjf.edu.br 
 
*O atendimento da demanda de nova dotação dependerá 
de autorização do pró-reitor 
*Para transferência, deverá ser indicado: 
- A U.O. (unidade orçamentária; 
- o valor a ser transferido; 
- a rubrica origem e a rubrica destino 

4.3 – Criação de nova Unidade Orçamentária 
no SIGA 
 
 
*Recebimento de crédito por TED, GRU, 
convênio ou criação de novo curso/unidade 

Coordenadores, Diretores, 
Pró-reitores, chefes de 
unidades Acadêmicas ou 
Administrativas 

e-mail: planejamento@ufjf.edu.br 
 
*O atendimento da demanda dependerá de autorização do 
pró-reitor/COESF 

 
 
 
 
 
 

5. SCDP 
 
 
 
 

Comissão de 
Gerenciamento do   

SCDP 
 
 
 

5.1 – Solicitação de token para SCDP Gestores de unidades 
orçamentárias Acadêmicas ou 
Administrativas 

Preenchimento de formulário eletrônico no : “SCDP: 
01” 
 
*Atendimento da demanda será pela: 
 Comissão de Gerenciamento do SCDP 
 

5.2 – Solicitação de cadastro de perfil no 
SCDP 

Requisitantes ou Gestores de 
unidades orçamentárias 
Acadêmicas ou 
Administrativas 

Preenchimento de formulário eletrônico no : “SCDP: 
02” 
 
*Atendimento da demanda será pela: 
 Comissão de Gerenciamento do SCDP 
 

5.3 – Esclarecimento de dúvidas sobre 
solicitação de token ou cadastramento de 
perfil 

Requisitantes ou Gestores de 
unidades orçamentárias 
Acadêmicas ou 
Administrativas 

e-mail: reservas.planejamento@ufjf.edu.br  
 
*Atendimento da demanda será pela: 
 Comissão de Gerenciamento do SCDP 
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5. SCDP 
 
 
 

Secretaria da 
PROPLAN 

 

5.4 – Solicitação de transferência de recurso 
da rubrica “base” do SIGA para a rubrica 
“SCDP”. 
 
 

Gestores de unidades 
orçamentárias Acadêmicas ou 
Administrativas 

e-mail: planejamento@ufjf.edu.br  
 
*Deverá ser indicado: 
 
- A UGR (Unidade Gestora de Recursos); 
- se o valor será para passagens, diárias ou Restituição 
(discriminar valores); 
- se a diária será para servidor ou colaborador; 
- se será passagem nacional ou internacional; 
- Indicar a rubrica de origem e a rubrica de destino 
 

5.5 – Solicitação de transferências entre 
rubricas (diárias, passagens, restituição) no 
SCDP  

Gestores de unidades 
orçamentárias Acadêmicas ou 
Administrativas 

e-mail: planejamento@ufjf.edu.br  
 
*Deverá ser indicado: 
 
- A UGR (Unidade Gestora de Recursos); 
- se o valor será para passagens, diárias ou Restituição 
(discriminar valores); 
- se a diária será para servidor ou colaborador; 
- se será passagem nacional ou internacional; 
- Indicar a rubrica de origem e a rubrica de destino 
 

5.6 – Esclarecimento de dúvidas sobre 
transferência de valores entre SIGA e SCDP 

Requisitantes ou Gestores de 
unidades orçamentárias 
Acadêmicas ou 
Administrativas 

e-mail: planejamento@ufjf.edu.br  
 

 
Link para informações e manuais da PROPLAN: https://www2.ufjf.br/planejamento/manuais-3/  
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