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TUTORIAL PARA ACESSO AO SIPAC 

  
Este tutorial objetiva orientar o acesso a informações referentes aos processos de contratos 
acadêmicos celebrados pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). O fluxo 
desses processos e as informações de interesse público poderão ser acompanhados por meio do 
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). 
 
Para realizar consulta pública no SIPAC, acesse o endereço eletrônico: 
https://sistemas.ufrb.edu.br/public/jsp/portal.jsf. 
 
Consultando Processos 

 

Para fazer consulta aos processos, clique em “Processos”, conforme mostra a seta na imagem 
abaixo:  
 

 
 
 
Ao clicar no local indicado, aparecerão três opções de busca, entre elas está a consulta por 
número de processo. Os números dos processos relacionados aos contratos acadêmicos firmados 
com a fundação de apoio constam nos links: 
https://ufrb.edu.br/coopc/images/documentos/Contratosfirmadoscomafapex.pdf (contratos 
acadêmicos vigentes); https://ufrb.edu.br/coopc/fundacao-de-apoio#prestacao-de-contas-dos-
projetos-firmados-com-a-fapex (contratos acadêmicos finalizados).  
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Após ter acesso ao número do processo, preencha o campo “Nº. Processo”, conforme indicado 
na figura abaixo:  
 
 

 
 
 
Em seguida, clique em “Consultar Processo”: 
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O processo buscado aparecerá e poderá ser consultado, basta clicar em um dos botões indicados: 
 

 
 
 

O primeiro botão  mostrará os dados do processo de forma resumida, em apenas uma tela. 
Essa opção é mais indicada para consulta de processos físicos, os quais não possuem toda a 
documentação anexada eletronicamente e foram abertos quando a UFRB ainda não fazia uso de 
processos eletrônicos.  
 

Já o segundo botão  mostrará os dados do processo de forma mais detalhada, é uma opção 
mais indicada para acesso aos dados dos processos eletrônicos. Nesses processos, os interessados 
poderão visualizar e consultar todas as informações neles contidas, exceto as que a lei classifica 
como sigilosas.  
 
Embora mude a maneira, é possível consultar qualquer processo com qualquer um dos botões, 
seja eletrônico, seja físico.  
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As informações serão as seguintes:  
 

Primeiro botão : 
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Segundo botão  : 
 

 
 
Com esse layout, as informações são visualizadas de maneira separada, ao percorrer pelos botões 
dispostos do lado esquerdo, é possível verificar os dados gerais do processo, os documentos 
anexados que fazem parte do processo, a tramitação, os processos acessórios, o histórico e as 
ocorrências.  
 
 
Em caso de dúvidas ou se desejar obter mais orientações, basta entrar em contato com a equipe 
técnica da Coordenadoria de Projetos e Convênios (COOPC). 
 
Telefone: (75) 3621-7405.  
 
 
 
 
 


