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Apresentação

Esta cartilha foi elaborada para auxiliar os funcionários dos setores da UFU a utilizarem
o módulo Frota do SIE (Sistema de Informações para o Ensino) para que possam 
solicitar veículos à DITRA – Divisão de Transportes, a garagem da UFU.

Ela encontra-se no link: http://www.sie.ufu.br/index.php?id=33.

Qualquer dúvida sobre este processo, entrar em contato com a DITRA (ramal 2140). 

Resumidamente, a solicitação de veículos deve seguir os passos abaixo:

1. Informar os dados da viagem (rota, data, hora, tipo de veículo, etc.);

2. Informar o nome dos passageiros dessa viagem (unidade solicitante, projeto 
atividade, servidor proponente, servidor beneficiário, motivo da viagem, etc.);

3. Imprimir 3 (três) vias do relatório de deslocamento no SIE, o qual o responsável 
pelo setor deve assiná-lo e encaminhá-lo para a DITRA.

O primeiro e o segundo passos são feitos na função “06.03.02.01 Agendamento e 
Manutenção de Viagens”, enquanto que o terceiro é feito através do relatório 
“06.03.99.41 Documento Deslocamento (UFU)”.

Observações:

 As solicitações de veículos devem ser feitas com 10 (dez) dias úteis de antecedência, 
excluindo-se deste prazo os sábados, domingos e feriados;

 Os cancelamentos de viagens devem ser diretamente comunicados à DITRA;

 Caso o SIE não esteja instalado na sua máquina, entre em contato com o suporte da 
DIRPD (Diretoria de Processamento de Dados) pelo ramal 2024.
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1. SIE: Login e Janela Principal

Para o usuário fazer login (entrar) no SIE, basta seguir os passos:

 Selecionar o Banco de Produção;

 Digitar seu nome de usuário;

 Digitar sua senha;

 Clicar no botão OK.

Abaixo vemos a janela principal do SIE, que nos mostra o módulo de Frota:
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2. Função do SIE: Agendamento e Manutenção de Viagens

O caminho para acessar a aplicação de solicitação de veículos é o seguinte:

06 – Serviços Gerais
   06.03 Frota
      06.03.02 Funções
         06.03.02.01 Agendamento e Manutenção de Viagens

Esta aplicação é disponibilizada para os usuários das UOrgs (Unidades Organizacionais)
da UFU, para que estes possam registrar suas solicitações de veículos da UFU para 
viagens.

Sempre que o usuário registra uma viagem nova, ela está na situação Solicitada. Assim 
que a equipe da DITRA aprova esta solicitação, sua situação passa para Aprovada. Ao 
ser concluída, a situação da viagem passa a ser Efetivada. Algumas vezes ela pode 
também ser Cancelada.

Abaixo vemos a janela da aplicação de solicitação de veículos:

Nesta janela, que é dividida em duas guias (guia Deslocamento e guia Passageiros),
cadastram-se os dados necessários para a solicitação de um veículo.
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2.1 Guia Deslocamento

Nesta guia o usuário pode escolher entre viagem comum (ocasional) ou viagem fixa 
(semanal). Este capítulo ensina o usuário a solicitar uma viagem comum.

A guia Deslocamento é dividida em três partes: a parte superior é usada para localizar as 
viagens solicitadas; a parte central lista as viagens localizadas; a parte inferior registra 
novas solicitações de veículos.

Observações:

 Sempre que desejar fazer uma nova solicitação de veículo, o usuário deve preencher 
a parte inferior da guia;

 Antes de começar qualquer solicitação de veículo, é necessário desabilitar qualquer 
filtro de pesquisa. Para fazer isso, desmarque quaisquer opções que estiverem 
habilitadas na parte superior da janela (no exemplo da figura anterior, o filtro Data
deve ser desmarcado).

Agora, clique na seta lateral do botão superior Novo (observe a próxima figura) para 
solicitar uma viagem, então clique em Viagem Comum.
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Após fazer isto, clique na lupa lateral do campo Descrição da Rota (como 
demonstrada na tela anterior) para abrir a janela Localizar Rotas que é mostrada abaixo.

Observações sobre busca de rotas:

 A busca de rota é feita usando o nome da cidade. Digite-o e clique em Procurar. Se
encontrar a rota desejada, clique nela e depois clique em Selecionar para concluir 
sua busca.

 Digite usando acentos. Se não funcionar, digite sem acentos. Digite até a última 
letra antes do acento da palavra a ser pesquisada e clique em PROCURAR na 
posição meio.

 A opção Início busca todas as rotas cujo nome inicia-se com a palavra digitada. Já 
opção Meio procura pela palavra em qualquer parte do nome.

 As viagens urbanas mais utilizadas estão cadastradas da seguinte forma: 
“Uberlândia/Uberlândia/Aeroporto”, “Uberlândia/Uberlândia/Campus Santa 
Mônica”, “Uberlândia/Uberlândia/Parque do Sabiá”, etc.

 As viagens para as fazendas e distritos estão cadastradas da seguinte forma: 
“Uberlândia/Uberlândia/Cachoeira do Sucupira”, “Uberlândia/Uberlândia/Fazenda 
Capim Branco”, “Uberlândia/Uberlândia/Martinésia”, etc.

 As viagens urbanas sem destino fixo deverão usar a rota “Uberlândia/Uberlândia”, e 
seu destino deve ser especificado na sub-guia Nome Passageiros, no campo 
Destino.

 Se não existir a rota interurbana desejada, entre em contato com a DITRA (ramal: 
2081) para que esta possa cadastrá-la no SIE.

No campo Data Saída, selecione a data prevista para a saída.

No campo Hora Saída, digite o horário previsto para a saída.

No campo Data Retorno, selecione a data prevista para o retorno.

No campo Hora Retorno, digite o horário previsto para o retorno.

No campo Tipo de Veículo, clicar na seta lateral e escolha o tipo de veículo a ser usado 
na viagem: automóvel (de 01 a 05 lugares), caminhão (de 01 a 03 lugares), caminhonete 
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(de 01 a 05 lugares), kombi (08 lugares), van (12 ou 16 lugares), microônibus (28 
lugares), motocicleta (02 lugares) ou ônibus (40 lugares).

No campo Número de Lugares selecione sempre o maior número, pois no segundo 
passo será informado o número exato de passageiros.

No campo Categoria do Deslocamento indique se a viagem será com/sem motorista.

Observações:

 O campo “Distância (Km)” refere-se à quilometragem total da viagem, sou seja, a 
distância de ida somada com a da volta;

 O campo “Disponíveis” refere-se à quantidade de lugares vagos no veículo. O 
cálculo é feito através da subtração (Quantidade de lugares do veículo – Pessoas 
previstas). O número de pessoas previstas será informado daqui a pouco;

 Ambos os campos são preenchidos automaticamente.

Depois de preenchidos estes campos, clique no botão inferior Salvar.

O próximo passo é informar o nome dos passageiros.

Observação: agora verifique se a sua viagem está selecionada (clicada) no centro da 
janela. Isto é muito importante, pois os passageiros (unidade solicitante, proponente e 
beneficiário) inseridos a seguir serão vinculados àquela viagem que estiver selecionada.

2.2 Guia Passageiros

Aqui se informa a unidade solicitante, juntamente com a justificativa da viagem, o nome 
do servidor solicitante e também dos passageiros, além de outros dados relevantes.

Selecione a viagem clicando com o mouse.

Agora vá para a guia Passageiros e clique no botão superior Novo (observe a próxima 
figura):

A próxima tela possui duas sub-guias: Dados Básicos e Nome Passageiros. Os detalhes 
de ambas são descritos nas próximas seções.
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2.2.1 Sub-Guia Dados Básicos

Nesta sub-guia você deve preencher apenas três campos: Código Estruturado (Unidade 
Solicitante), Código Orçamentário (Descrição do Projeto Atividade) e Pessoas 
Previstas. Observação: Não é necessário preencher os campos: Código Gestora e Conta 
Corrente.

Clique na lupa lateral do campo Código Estruturado para buscar a unidade 
solicitante. A janela de pesquisa de unidade administrativa é aberta, marque a opção 
Nome da Unidade e então clique no botão lateral Procurar. Esta janela é mostrada 
abaixo:
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No campo Cód. Orçamentário preencher com o número de registro do P/A (Projeto 
Atividade). Para isso, clicar na lupa lateral do campo, marcar a opção “Nome da 
Unidade,” clique em procurar e selecione aquele cuja descrição melhor se encaixe ao 
motivo da viagem.

Observações sobre o Código Orçamentário:

 Devem ser escolhidos apenas aqueles códigos do ano corrente;

 Os números dos P/A de 2009 ainda estão sendo cadastrados no SIE. Segue a lista:

P/A Código Estruturado Descrição do P/A (Projeto de Atividade)

3128 2009.375.0487.0001.003 Concessão e Manutenção de bolsas de estudos no país
3237 2009.067.4572.0031.003 Capacitação de servidores públicos federais - MG
3239 2009.062.2992.0031.001 Funcionamento da educação profissional
3240 2009.073.4002.0031.003 Assistência ao educando do ensino de graduação - MG
3241 2009.073.4004.0031.003 Serviços sociais à comunidade por meio da extensão universit
3242 2009.073.4008.0031.004 Acervo Biliográfico.
3243 2009.073.4009.0031.002 Funcionamento dos cursos de graduação - Resultado Primário 

Discricionário
3243 2009.073.4009.0031.004 Funcionamento dos cursos de graduação - Resultado Primário D
3245 2009.375.4006.0031.001 Funcionamento dos cursos de pós-graduação.
3247 2009.375.8667.0031.003 Pesquisa universitária e difusão de seus resultados.
5286 2009.220.8585.0031.003 Atenção à população nos municípios habilitados em gestão ple
5286 2009.220.8585.0031.004 Atenção à população nos municípios habilitados em gestão ple

20886 2009.073.0090.0001.002 Concessão de benefícios a estudantes estrangeiros em graduaç
20886 2009.073.0090.0001.003 Concessão de benefícios a estudantes estrangeiros em graduaç
21125 2009.061.8429.0001.001 Formação inicial e continuada a distância - Nacional
21144 2009.073.1099.0101.002 Expansão do Ensino Superior - Campus do Pontal em Ituiutaba
21758 2009.444.2099.0031.002 Incentivo financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municíp
21912 2009.436.8628.0001.001 Apoio ao desenvolvimento da graduação, pós-graduação strictu e 

latu sensu em áreas estratégicas para o SUS - Nacional
23880 2009.073.4086.0031.002 Funcionamento dos hospitais de ensino - MG
23880 2009.073.4086.0031.003 Funcionamento dos hospitais de ensino - MG
24961 2009.073.1190.0031.001 REUNI - Readequação da infraestrutura da UFU - MG
24962 2009.073.8282.0031.001 Reestruturação e expansão das universidades federais - REUNI

 Os campos “Unidade Solicitante” e “Descrição Projeto Atividade” são ambos 
preenchidos automaticamente.

No campo Pessoas Previstas, preencha com o número exato de passageiros.

Agora clique no botão inferior Salvar.

Clique na sub-guia Nome Passageiros.
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2.2.2 Sub-Guia Nome Passageiros

Esta sub-guia é muito importante, ela é de preenchimento obrigatório. Sem os dados que 
devem ser digitados nela (como proponente, beneficiário e motivo da viagem), sua 
solicitação de veiculo não será aprovada.

Ela é mostrada a seguir:

Observações:

 Esta guia deverá estar em branco, já que esta é uma nova solicitação de veículo;

 Nela você deverá digitar os dados referentes ao proponente, ao beneficiário, ao 
motivo da viagem e etc.;

 Para facilitar a digitação, a lista dos dados a serem digitados consta num arquivo do 
Microsoft Word chamado “guia_nome_passageiros.doc”, que se encontra 
disponível para download no site da UFU no link da seção de cartilhas do SIE: 
http://www.sie.ufu.br/index.php?id=33 (neste mesmo link encontra-se esta cartilha);

 Esta lista deve ser salva na sua máquina, e devidamente preenchida. Depois basta 
Copiar os dados da lista e Colar na guia “Nome Passageiros” do SIE;

 Na próxima solicitação de veículo, o conteúdo desta lista pode ser copiado e colado 
no SIE, então pode-se efetuar as eventuais alterações necessárias.
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Atenção: você NÃO precisa clicar no botão superior Novo, pois esta sub-guia está 
diretamente ligada com aquela de Dados Básicos, a qual você preencheu e salvou agora 
a pouco.

Apenas clique no botão superior Alterar.

Agora você deve digitar os seguintes dados:

 Nome do Proponente – diretor/coordenador responsável pelo setor;

 Cargo/Função do proponente;

 Unidade Orçamentária – setor do proponente;

 Centro de Custo – setor responsável pela Unidade Orçamentária;

 Tipo: PGA (preenchido somente quando é uma viagem com veículo da UFU) ou 
CONVENIO (viagem com veículo terceirizado);

 Fonte de Recurso – preenchido com 112 (o número da UFU);

 SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira) – preenchido com o 
número do convênio (somente em caso de convênios – viagens terceirizadas);

 Nome do Beneficiário – servidor (docente/técnico adm.) que viajará;

 CPF do beneficiário;

 Cargo/Função do beneficiário;

 Lotação – setor de trabalho do beneficiário;

 Endereço do beneficiário;

 Bairro do beneficiário;

 Fones do beneficiário;

 Número do Siape do beneficiário;

 E-mail do beneficiário;

 Motivo da viagem – o usuário deve justificar clara e resumidamente o motivo da 
viagem, assim a equipe da DITRA poderá escolher o veículo que melhor se adapta à 
sua necessidade;

 Local de embarque – local onde os passageiros irão embarcar no veículo (a garagem 
da UFU, o bloco de algum campus, a reitoria, etc.);

 Destino – anteriormente foi informado a rota, agora é hora de informar o local
específico dentro da cidade de destino (local de algum evento, hotel, escola, etc.);

 Volume/peso da carga a ser transportada (algum equipamento, por exemplo);

 KMs a rodar no destino – previsão para rodar dentro do destino da viagem (por 
exemplo, a distância do hotel até o local do evento a ser visitado).
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Depois de digitados todos esses dados, clique no botão inferior Salvar para concluir o 
registro dos passageiros. O próximo passo é imprimir o relatório de deslocamento e 
encaminhá-lo para a DITRA.
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3. Relatório do SIE: Documento Deslocamento (UFU)

O caminho para acessar o relatório de deslocamento é o seguinte:

06 – Serviços Gerais
   06.03 Frota
      06.03.99 Relatórios
         06.03.99.41 Documento Deslocamento (UFU)

Este relatório lista todas as solicitações registradas pelo usuário que estão com a 
situação Solicitada. Ele deve ser impresso e assinado pelo responsável pelo setor, depois 
encaminhado para a DITRA para finalizar o processo de solicitação de veículos.

Marque a(s) viagem(ns) solicitada(s) por esta unidade (você deve clicar com o mouse 
no quadradinho para marcar a viagem – veja a figura acima) e clique em Visualizar.

Clique em Imprimir, selecione 3 (três) cópias (que devem ser assinadas pelo 
responsável do setor, onde está escrito “De acordo com o Pró-Reitor da Área”).

Por fim, é hora de encaminhar as cópias do relatório à DITRA (campus Umuarama –
Av. Amazonas nº. 2.240 – ramal 2081) e aguardar a devolução de uma cópia assinada e 
com a resposta.

Sua solicitação de veículo está completa.
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4. Localizando e Alterando Viagens/Passageiros

Quando o usuário deseja alterar os dados de determinada viagem solicitada (sejam
dados referentes à viagem, à unidade orçamentária ou aos passageiros), ou 
simplesmente excluí-la, ele deve antes buscar esta viagem.

4.1 Buscando viagens solicitadas

Para buscar as viagens registradas no sistema, o usuário utiliza a parte superior da janela
de Agendamento e Manutenção de Viagens. Existem vários campos disponíveis para 
pesquisa: data, hora, rota, dia da semana, tipo de veículo, etc.

A busca por data é a mais fácil, porém o usuário pode usar qualquer um dos filtros e/ou 
quantos deles desejar.

Primeiro, marque o filtro Data (se este ainda não estiver marcado). Agora selecione a 
data para ser pesquisada.

Depois clique no botão com uma seta azul “Atualizar”.

Então clique na viagem desejada (que aparece no centro da tela) para selecioná-la. 
Todas as alterações feitas valerão para a viagem selecionada (clicada).
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4.2 Alterando os dados de uma viagem

Após pesquisar e selecionar uma viagem no sistema, o usuário pode alterar os dados. 

Clique no botão superior Alterar. Agora você pode modificar qualquer campo, como 
data, hora, tipo de veículo, etc.

Após mudar o(s) campo(s) desejado(s), clique no botão inferior Salvar para concluir a 
alteração.

Caso não seja do interesse efetuar qualquer alteração, clique no botão inferior Cancelar.

Observações:

 O único campo que nunca pode ser alterado é a rota;

 Quando uma viagem já tem unidade solicitante cadastrada, os seguintes campos não 
podem ser alterados: rota, data de saída/retorno e horário de saída/retorno.

 Caso o usuário deseje alterar estes dados, ele deverá excluir a unidade solicitante 
desta viagem. Então ele poderá efetuar as alterações desejadas, e após isso deverá 
registrar novamente a unidade solicitante.
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4.3 Alterando os passageiros de uma viagem

Após pesquisar a viagem desejada, vá para a guia de Passageiros e clique no botão 
superior Propriedades.

Agora clique no botão superior Alterar.

Então você pode modificar qualquer campo, como unidade solicitante, cód. 
orçamentário e pessoas previstas, além da sub-guia Nome Passageiros.

Após mudar o(s) campo(s) desejado(s), clique no botão inferior Salvar para concluir a 
alteração.

Caso não seja do interesse efetuar qualquer alteração, clique no botão inferior Cancelar.
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4.4 Excluindo os passageiros de uma viagem

Após pesquisar a viagem desejada, vá para a guia Passageiros e clique no botão superior 
Propriedades.

Então clique no botão superior Excluir, então responda SIM para confirmar a exclusão 
da unidade solicitante desta viagem.

Observação: sempre que a unidade solicitante for excluída, o número da solicitação 
(mostrado no relatório) é modificado.

4.5 Excluindo uma viagem solicitada

Uma solicitação de veículo só pode ser excluída caso ela não tenha nenhuma unidade 
solicitante registrada.

Após pesquisar a viagem desejada, clique no botão superior Excluir, então responda 
SIM para confirmar a exclusão desta solicitação de veículo.

Talvez seja necessário excluir os passageiros desta viagem antes de excluí-la.

Atenção: caso a viagem já tenha sido aprovada pela DITRA, é necessário entrar em 
contato informando o cancelamento dessa solicitação, para que ela possa se reorganizar.
Assim como é necessário enviar o relatório impresso para obter aprovação da 
solicitação de veículo, é preciso comunicar também o cancelamento de qualquer 
solicitação, pois a tramitação on-line ainda não está implementada no módulo de Frota.
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5. Viagem Fixa

Para solicitar uma viagem fixa (ou seja, viagens semanais para um mesmo destino com 
a mesma finalidade, mesmo veículo e motorista, durante um determinado período), o 
usuário deve primeiro abrir a aplicação Agendamento e Manutenção de Viagens.

Desmarque qualquer filtro de pesquisa.

Clique na seta lateral do botão superior Novo.

Escolha Viagem Fixa para ter acesso à tela abaixo:

Você deverá definir o período (datas inicial/final, além dos dias da semana) no qual 
ocorrerão as viagens.

Para preencher os campos corretamente, siga os passos:

 No campo Data Início selecione a data da primeira viagem.

 No campo Data Fim selecione a data da última viagem.

 Na lista Dias Semana clique no(s) dia(s) da semana programado(s) para a viagem e 
clique em Adicionar para selecioná-los, ou Remover para excluir os selecionados.

 Após especificar estes dados clicar no botão OK para retornar à tela anterior.

Observação: no exemplo da figura acima, as viagens ocorreram em todos os dias de 
terça e quinta-feira no período entre 01 e 31 de julho de 2008 (o que totaliza: 5 semanas 
x 2 dias por semana = 10 viagens). Isso significa que foram solicitadas 10 viagens
simultaneamente, e não apenas uma única. Porém não podemos esquecer de preencher a 
guia Passageiros para cada uma delas, registrando assim a unidade solicitante.
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Agora é hora de registrar os passageiros da viagem solicitada. Para isso, o usuário 
precisa localizar a viagem. Marque e preencha o(s) filtro(s) desejado(s), clique no botão 
com uma seta azul “Atualizar” e então selecione a viagem desejada com o mouse.

Observação: o filtro será habilitado depois que o usuário marcar sua caixinha.

Para prosseguir com a solicitação de viagem fixa, vá para a guia Passageiros e clique 
no botão superior Novo:

O restante do procedimento para a solicitação de Viagem Fixa é igual àquele descrito 
para a Viagem Comum (que foi detalhado anteriormente nesta cartilha), exceto pelo fato 
de não ser mais necessário informar a Data de Saída nem a Data de Retorno (que já 
foram informadas na tela de Viagem Fixa).

Agora basta o usuário informar o nome dos passageiros, imprimir o relatório e enviá-lo 
para a DITRA (campus Umuarama – Av. Amazonas nº. 2.240 – ramal 2081).

Observações:

 Os passageiros de viagens fixas deverão ser registrados em cada viagem. Se, por 
exemplo, solicitar uma viagem fixa durante uma semana, precisa registrar os 
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passageiros da segunda-feira, depois registrar aqueles da terça-feira, depois da 
quarta-feira, depois quinta-feira e finalmente sexta-feira;

 Do mesmo modo, se precisar efetuar alguma alteração nas viagens fixas, deverá 
fazê-la uma de cada vez, dia a dia.
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Resumidamente, a solicitação de veículos deve seguir os passos abaixo:


1. Informar os dados da viagem (rota, data, hora, tipo de veículo, etc.);


2. Informar o nome dos passageiros dessa viagem (unidade solicitante, projeto atividade, servidor proponente, servidor beneficiário, motivo da viagem, etc.);


3. Imprimir 3 (três) vias do relatório de deslocamento no SIE, o qual o responsável pelo setor deve assiná-lo e encaminhá-lo para a DITRA.

O primeiro e o segundo passos são feitos na função “06.03.02.01 Agendamento e Manutenção de Viagens”, enquanto que o terceiro é feito através do relatório “06.03.99.41 Documento Deslocamento (UFU)”.


Observações:

· As solicitações de veículos devem ser feitas com 10 (dez) dias úteis de antecedência, excluindo-se deste prazo os sábados, domingos e feriados;

· Os cancelamentos de viagens devem ser diretamente comunicados à DITRA;


· Caso o SIE não esteja instalado na sua máquina, entre em contato com o suporte da DIRPD (Diretoria de Processamento de Dados) pelo ramal 2024.
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1. SIE: Login e Janela Principal

Para o usuário fazer login (entrar) no SIE, basta seguir os passos:

· Selecionar o Banco de Produção;


· Digitar seu nome de usuário;


· Digitar sua senha;

· Clicar no botão OK.



Abaixo vemos a janela principal do SIE, que nos mostra o módulo de Frota:



2. Função do SIE: Agendamento e Manutenção de Viagens


O caminho para acessar a aplicação de solicitação de veículos é o seguinte:


06 – Serviços Gerais
   06.03 Frota
      06.03.02 Funções
         06.03.02.01 Agendamento e Manutenção de Viagens


Esta aplicação é disponibilizada para os usuários das UOrgs (Unidades Organizacionais) da UFU, para que estes possam registrar suas solicitações de veículos da UFU para viagens.

Sempre que o usuário registra uma viagem nova, ela está na situação Solicitada. Assim que a equipe da DITRA aprova esta solicitação, sua situação passa para Aprovada. Ao ser concluída, a situação da viagem passa a ser Efetivada. Algumas vezes ela pode também ser Cancelada.

Abaixo vemos a janela da aplicação de solicitação de veículos:



Nesta janela, que é dividida em duas guias (guia Deslocamento e guia Passageiros), cadastram-se os dados necessários para a solicitação de um veículo.

2.1 Guia Deslocamento

Nesta guia o usuário pode escolher entre viagem comum (ocasional) ou viagem fixa (semanal). Este capítulo ensina o usuário a solicitar uma viagem comum.

A guia Deslocamento é dividida em três partes: a parte superior é usada para localizar as viagens solicitadas; a parte central lista as viagens localizadas; a parte inferior registra novas solicitações de veículos.

Observações:

· Sempre que desejar fazer uma nova solicitação de veículo, o usuário deve preencher a parte inferior da guia;

· Antes de começar qualquer solicitação de veículo, é necessário desabilitar qualquer filtro de pesquisa. Para fazer isso, desmarque quaisquer opções que estiverem habilitadas na parte superior da janela (no exemplo da figura anterior, o filtro Data deve ser desmarcado).

Agora, clique na seta lateral do botão superior Novo (observe a próxima figura) para solicitar uma viagem, então clique em Viagem Comum. 



Após fazer isto, clique na lupa lateral do campo Descrição da Rota (como demonstrada na tela anterior) para abrir a janela Localizar Rotas que é mostrada abaixo.




Observações sobre busca de rotas:


· A busca de rota é feita usando o nome da cidade. Digite-o e clique em Procurar. Se encontrar a rota desejada, clique nela e depois clique em Selecionar para concluir sua busca.


· Digite usando acentos. Se não funcionar, digite sem acentos. Digite até a última letra antes do acento da palavra a ser pesquisada e clique em PROCURAR na posição meio.

· A opção Início busca todas as rotas cujo nome inicia-se com a palavra digitada. Já opção Meio procura pela palavra em qualquer parte do nome.


· As viagens urbanas mais utilizadas estão cadastradas da seguinte forma: “Uberlândia/Uberlândia/Aeroporto”, “Uberlândia/Uberlândia/Campus Santa Mônica”, “Uberlândia/Uberlândia/Parque do Sabiá”, etc.

· As viagens para as fazendas e distritos estão cadastradas da seguinte forma: “Uberlândia/Uberlândia/Cachoeira do Sucupira”, “Uberlândia/Uberlândia/Fazenda Capim Branco”, “Uberlândia/Uberlândia/Martinésia”, etc.


· As viagens urbanas sem destino fixo deverão usar a rota “Uberlândia/Uberlândia”, e seu destino deve ser especificado na sub-guia Nome Passageiros, no campo Destino.


· Se não existir a rota interurbana desejada, entre em contato com a DITRA (ramal: 2081) para que esta possa cadastrá-la no SIE.


No campo Data Saída, selecione a data prevista para a saída.

No campo Hora Saída, digite o horário previsto para a saída.


No campo Data Retorno, selecione a data prevista para o retorno.


No campo Hora Retorno, digite o horário previsto para o retorno.


No campo Tipo de Veículo, clicar na seta lateral e escolha o tipo de veículo a ser usado na viagem: automóvel (de 01 a 05 lugares), caminhão (de 01 a 03 lugares), caminhonete (de 01 a 05 lugares), kombi (08 lugares), van (12 ou 16 lugares), microônibus (28 lugares), motocicleta (02 lugares) ou ônibus (40 lugares).

No campo Número de Lugares selecione sempre o maior número, pois no segundo passo será informado o número exato de passageiros.


No campo Categoria do Deslocamento indique se a viagem será com/sem motorista.

Observações:

· O campo “Distância (Km)” refere-se à quilometragem total da viagem, sou seja, a distância de ida somada com a da volta;

· O campo “Disponíveis” refere-se à quantidade de lugares vagos no veículo. O cálculo é feito através da subtração (Quantidade de lugares do veículo – Pessoas previstas). O número de pessoas previstas será informado daqui a pouco;

· Ambos os campos são preenchidos automaticamente.


Depois de preenchidos estes campos, clique no botão inferior Salvar.

O próximo passo é informar o nome dos passageiros.

Observação: agora verifique se a sua viagem está selecionada (clicada) no centro da janela. Isto é muito importante, pois os passageiros (unidade solicitante, proponente e beneficiário) inseridos a seguir serão vinculados àquela viagem que estiver selecionada.

2.2 Guia Passageiros


Aqui se informa a unidade solicitante, juntamente com a justificativa da viagem, o nome do servidor solicitante e também dos passageiros, além de outros dados relevantes.

Selecione a viagem clicando com o mouse.

Agora vá para a guia Passageiros e clique no botão superior Novo (observe a próxima figura):




A próxima tela possui duas sub-guias: Dados Básicos e Nome Passageiros. Os detalhes de ambas são descritos nas próximas seções.

2.2.1 Sub-Guia Dados Básicos


Nesta sub-guia você deve preencher apenas três campos: Código Estruturado (Unidade Solicitante), Código Orçamentário (Descrição do Projeto Atividade) e Pessoas Previstas. Observação: Não é necessário preencher os campos: Código Gestora e Conta Corrente.



Clique na lupa lateral do campo Código Estruturado para buscar a unidade solicitante. A janela de pesquisa de unidade administrativa é aberta, marque a opção Nome da Unidade e então clique no botão lateral Procurar. Esta janela é mostrada abaixo:



No campo Cód. Orçamentário preencher com o número de registro do P/A (Projeto Atividade). Para isso, clicar na lupa lateral do campo, marcar a opção “Nome da Unidade,” clique em procurar e selecione aquele cuja descrição melhor se encaixe ao motivo da viagem.

Observações sobre o Código Orçamentário:

· Devem ser escolhidos apenas aqueles códigos do ano corrente;


· Os números dos P/A de 2009 ainda estão sendo cadastrados no SIE. Segue a lista:

		P/A

		Código Estruturado

		Descrição do P/A (Projeto de Atividade)



		3128

		2009.375.0487.0001.003

		Concessão e Manutenção de bolsas de estudos no país



		3237

		2009.067.4572.0031.003

		Capacitação de servidores públicos federais - MG



		3239

		2009.062.2992.0031.001

		Funcionamento da educação profissional



		3240

		2009.073.4002.0031.003

		Assistência ao educando do ensino de graduação - MG



		3241

		2009.073.4004.0031.003

		Serviços sociais à comunidade por meio da extensão universit



		3242

		2009.073.4008.0031.004

		Acervo Biliográfico.



		3243

		2009.073.4009.0031.002

		Funcionamento dos cursos de graduação - Resultado Primário Discricionário



		3243

		2009.073.4009.0031.004

		Funcionamento dos cursos de graduação - Resultado Primário D



		3245

		2009.375.4006.0031.001

		Funcionamento dos cursos de pós-graduação.



		3247

		2009.375.8667.0031.003

		Pesquisa universitária e difusão de seus resultados.



		5286

		2009.220.8585.0031.003

		Atenção à população nos municípios habilitados em gestão ple



		5286

		2009.220.8585.0031.004

		Atenção à população nos municípios habilitados em gestão ple



		20886

		2009.073.0090.0001.002

		Concessão de benefícios a estudantes estrangeiros em graduaç



		20886

		2009.073.0090.0001.003

		Concessão de benefícios a estudantes estrangeiros em graduaç



		21125

		2009.061.8429.0001.001

		Formação inicial e continuada a distância - Nacional



		21144

		2009.073.1099.0101.002

		Expansão do Ensino Superior - Campus do Pontal em Ituiutaba



		21758

		2009.444.2099.0031.002

		Incentivo financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municíp



		21912

		2009.436.8628.0001.001

		Apoio ao desenvolvimento da graduação, pós-graduação strictu e latu sensu em áreas estratégicas para o SUS - Nacional



		23880

		2009.073.4086.0031.002

		Funcionamento dos hospitais de ensino - MG



		23880

		2009.073.4086.0031.003

		Funcionamento dos hospitais de ensino - MG



		24961

		2009.073.1190.0031.001

		REUNI - Readequação da infraestrutura da UFU - MG



		24962

		2009.073.8282.0031.001

		Reestruturação e expansão das universidades federais - REUNI





· Os campos “Unidade Solicitante” e “Descrição Projeto Atividade” são ambos preenchidos automaticamente.


No campo Pessoas Previstas, preencha com o número exato de passageiros.

Agora clique no botão inferior Salvar.

Clique na sub-guia Nome Passageiros.

2.2.2 Sub-Guia Nome Passageiros

Esta sub-guia é muito importante, ela é de preenchimento obrigatório. Sem os dados que devem ser digitados nela (como proponente, beneficiário e motivo da viagem), sua solicitação de veiculo não será aprovada.


Ela é mostrada a seguir:




Observações:

· Esta guia deverá estar em branco, já que esta é uma nova solicitação de veículo;


· Nela você deverá digitar os dados referentes ao proponente, ao beneficiário, ao motivo da viagem e etc.;


· Para facilitar a digitação, a lista dos dados a serem digitados consta num arquivo do Microsoft Word chamado “guia_nome_passageiros.doc”, que se encontra disponível para download no site da UFU no link da seção de cartilhas do SIE: http://www.sie.ufu.br/index.php?id=33 (neste mesmo link encontra-se esta cartilha);

· Esta lista deve ser salva na sua máquina, e devidamente preenchida. Depois basta Copiar os dados da lista e Colar na guia “Nome Passageiros” do SIE;

· Na próxima solicitação de veículo, o conteúdo desta lista pode ser copiado e colado no SIE, então pode-se efetuar as eventuais alterações necessárias.


Atenção: você NÃO precisa clicar no botão superior Novo, pois esta sub-guia está diretamente ligada com aquela de Dados Básicos, a qual você preencheu e salvou agora a pouco.


Apenas clique no botão superior Alterar.


Agora você deve digitar os seguintes dados:

· Nome do Proponente – diretor/coordenador responsável pelo setor;

· Cargo/Função do proponente;

· Unidade Orçamentária – setor do proponente;

· Centro de Custo – setor responsável pela Unidade Orçamentária;

· Tipo: PGA (preenchido somente quando é uma viagem com veículo da UFU) ou CONVENIO (viagem com veículo terceirizado);

· Fonte de Recurso – preenchido com 112 (o número da UFU);

· SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira) – preenchido com o número do convênio (somente em caso de convênios – viagens terceirizadas);

· Nome do Beneficiário – servidor (docente/técnico adm.) que viajará;

· CPF do beneficiário;

· Cargo/Função do beneficiário;

· Lotação – setor de trabalho do beneficiário;

· Endereço do beneficiário;

· Bairro do beneficiário;

· Fones do beneficiário;

· Número do Siape do beneficiário;


· E-mail do beneficiário;

· Motivo da viagem – o usuário deve justificar clara e resumidamente o motivo da viagem, assim a equipe da DITRA poderá escolher o veículo que melhor se adapta à sua necessidade;

· Local de embarque – local onde os passageiros irão embarcar no veículo (a garagem da UFU, o bloco de algum campus, a reitoria, etc.);


· Destino – anteriormente foi informado a rota, agora é hora de informar o local específico dentro da cidade de destino (local de algum evento, hotel, escola, etc.);

· Volume/peso da carga a ser transportada (algum equipamento, por exemplo);

· KMs a rodar no destino – previsão para rodar dentro do destino da viagem (por exemplo, a distância do hotel até o local do evento a ser visitado).

Depois de digitados todos esses dados, clique no botão inferior Salvar para concluir o registro dos passageiros. O próximo passo é imprimir o relatório de deslocamento e encaminhá-lo para a DITRA.


3. Relatório do SIE: Documento Deslocamento (UFU)

O caminho para acessar o relatório de deslocamento é o seguinte:


06 – Serviços Gerais
   06.03 Frota
      06.03.99 Relatórios
         06.03.99.41 Documento Deslocamento (UFU)

Este relatório lista todas as solicitações registradas pelo usuário que estão com a situação Solicitada. Ele deve ser impresso e assinado pelo responsável pelo setor, depois encaminhado para a DITRA para finalizar o processo de solicitação de veículos.



Marque a(s) viagem(ns) solicitada(s) por esta unidade (você deve clicar com o mouse no quadradinho para marcar a viagem – veja a figura acima) e clique em Visualizar.

Clique em Imprimir, selecione 3 (três) cópias (que devem ser assinadas pelo responsável do setor, onde está escrito “De acordo com o Pró-Reitor da Área”).


Por fim, é hora de encaminhar as cópias do relatório à DITRA (campus Umuarama – Av. Amazonas nº. 2.240 – ramal 2081) e aguardar a devolução de uma cópia assinada e com a resposta.

Sua solicitação de veículo está completa.

4. Localizando e Alterando Viagens/Passageiros

Quando o usuário deseja alterar os dados de determinada viagem solicitada (sejam dados referentes à viagem, à unidade orçamentária ou aos passageiros), ou simplesmente excluí-la, ele deve antes buscar esta viagem.

4.1 Buscando viagens solicitadas

Para buscar as viagens registradas no sistema, o usuário utiliza a parte superior da janela de Agendamento e Manutenção de Viagens. Existem vários campos disponíveis para pesquisa: data, hora, rota, dia da semana, tipo de veículo, etc.


A busca por data é a mais fácil, porém o usuário pode usar qualquer um dos filtros e/ou quantos deles desejar.

Primeiro, marque o filtro Data (se este ainda não estiver marcado). Agora selecione a data para ser pesquisada.

Depois clique no botão com uma seta azul “Atualizar”.

Então clique na viagem desejada (que aparece no centro da tela) para selecioná-la. Todas as alterações feitas valerão para a viagem selecionada (clicada).




4.2 Alterando os dados de uma viagem

Após pesquisar e selecionar uma viagem no sistema, o usuário pode alterar os dados. 

Clique no botão superior Alterar. Agora você pode modificar qualquer campo, como data, hora, tipo de veículo, etc.

Após mudar o(s) campo(s) desejado(s), clique no botão inferior Salvar para concluir a alteração.

Caso não seja do interesse efetuar qualquer alteração, clique no botão inferior Cancelar.


Observações:

· O único campo que nunca pode ser alterado é a rota;


· Quando uma viagem já tem unidade solicitante cadastrada, os seguintes campos não podem ser alterados: rota, data de saída/retorno e horário de saída/retorno.

· Caso o usuário deseje alterar estes dados, ele deverá excluir a unidade solicitante desta viagem. Então ele poderá efetuar as alterações desejadas, e após isso deverá registrar novamente a unidade solicitante.

4.3 Alterando os passageiros de uma viagem

Após pesquisar a viagem desejada, vá para a guia de Passageiros e clique no botão superior Propriedades.



Agora clique no botão superior Alterar.



Então você pode modificar qualquer campo, como unidade solicitante, cód. orçamentário e pessoas previstas, além da sub-guia Nome Passageiros.


Após mudar o(s) campo(s) desejado(s), clique no botão inferior Salvar para concluir a alteração.


Caso não seja do interesse efetuar qualquer alteração, clique no botão inferior Cancelar.


4.4 Excluindo os passageiros de uma viagem


Após pesquisar a viagem desejada, vá para a guia Passageiros e clique no botão superior Propriedades.


Então clique no botão superior Excluir, então responda SIM para confirmar a exclusão da unidade solicitante desta viagem.


Observação: sempre que a unidade solicitante for excluída, o número da solicitação (mostrado no relatório) é modificado.


4.5 Excluindo uma viagem solicitada


Uma solicitação de veículo só pode ser excluída caso ela não tenha nenhuma unidade solicitante registrada.

Após pesquisar a viagem desejada, clique no botão superior Excluir, então responda SIM para confirmar a exclusão desta solicitação de veículo.


Talvez seja necessário excluir os passageiros desta viagem antes de excluí-la.


Atenção: caso a viagem já tenha sido aprovada pela DITRA, é necessário entrar em contato informando o cancelamento dessa solicitação, para que ela possa se reorganizar. Assim como é necessário enviar o relatório impresso para obter aprovação da solicitação de veículo, é preciso comunicar também o cancelamento de qualquer solicitação, pois a tramitação on-line ainda não está implementada no módulo de Frota.

5. Viagem Fixa


Para solicitar uma viagem fixa (ou seja, viagens semanais para um mesmo destino com a mesma finalidade, mesmo veículo e motorista, durante um determinado período), o usuário deve primeiro abrir a aplicação Agendamento e Manutenção de Viagens.

Desmarque qualquer filtro de pesquisa.


Clique na seta lateral do botão superior Novo.


Escolha Viagem Fixa para ter acesso à tela abaixo:



Você deverá definir o período (datas inicial/final, além dos dias da semana) no qual ocorrerão as viagens.

Para preencher os campos corretamente, siga os passos:


· No campo Data Início selecione a data da primeira viagem.


· No campo Data Fim selecione a data da última viagem.


· Na lista Dias Semana clique no(s) dia(s) da semana programado(s) para a viagem e clique em Adicionar para selecioná-los, ou Remover para excluir os selecionados.


· Após especificar estes dados clicar no botão OK para retornar à tela anterior.


Observação: no exemplo da figura acima, as viagens ocorreram em todos os dias de terça e quinta-feira no período entre 01 e 31 de julho de 2008 (o que totaliza: 5 semanas x 2 dias por semana = 10 viagens). Isso significa que foram solicitadas 10 viagens simultaneamente, e não apenas uma única. Porém não podemos esquecer de preencher a guia Passageiros para cada uma delas, registrando assim a unidade solicitante.



Agora é hora de registrar os passageiros da viagem solicitada. Para isso, o usuário precisa localizar a viagem. Marque e preencha o(s) filtro(s) desejado(s), clique no botão com uma seta azul “Atualizar” e então selecione a viagem desejada com o mouse.

Observação: o filtro será habilitado depois que o usuário marcar sua caixinha.


Para prosseguir com a solicitação de viagem fixa, vá para a guia Passageiros e clique no botão superior Novo:

O restante do procedimento para a solicitação de Viagem Fixa é igual àquele descrito para a Viagem Comum (que foi detalhado anteriormente nesta cartilha), exceto pelo fato de não ser mais necessário informar a Data de Saída nem a Data de Retorno (que já foram informadas na tela de Viagem Fixa).


Agora basta o usuário informar o nome dos passageiros, imprimir o relatório e enviá-lo para a DITRA (campus Umuarama – Av. Amazonas nº. 2.240 – ramal 2081).

Observações:

· Os passageiros de viagens fixas deverão ser registrados em cada viagem. Se, por exemplo, solicitar uma viagem fixa durante uma semana, precisa registrar os passageiros da segunda-feira, depois registrar aqueles da terça-feira, depois da quarta-feira, depois quinta-feira e finalmente sexta-feira;


· Do mesmo modo, se precisar efetuar alguma alteração nas viagens fixas, deverá fazê-la uma de cada vez, dia a dia.
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