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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO
Introdução

SIGAA
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

SIPAC
Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos

SIGRH
Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos

SIGPP
Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e Projetos

SIGEPE/SIGAC
Sistema de Gestão de Pessoas/Sistema de Gestão de Acesso

PROGEP
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal

SIG UFRB*



Este material tem por objetivo apresentar
de forma condensada os Sistemas
Integrados de Gestão utilizados pela
UFRB, de forma a capacitar os servidores
da instituição para o adequado manuseio
das ferramentas e compreensão das suas
funcionalidades.

Em cada sessão você encontrará as
informações gerais sobre o sistema
destacado e o link de acesso aos vídeos
tutoriais e materiais digitais
complementares, que auxiliarão no
processo de compreensão das
ferramentas de cada sistema e a
operacionalização deles.

Clique nas imagens e nas palavras
destacadas para ser direcionado ao
sistema ou ao material educativo.
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Os Sistemas Integrados de Gestão (SIG)
são sistemas de informação que
integram todos os dados e processos de
uma organização em um único sistema,
possibilitando visão estratégica da
instituição, adoção de controles mais
eficazes, obtenção mais rápida e
confiável de informações e melhoria
dos processos de trabalho, sendo
ferramentas de grande importância para
a gestão das atividades administrativas
e acadêmicas de uma universidade e
para a satisfação das necessidades de
sua comunidade. 

https://ufrb.edu.br/sig/sig


O SIGAA informatiza os procedimentos da área
acadêmica através dos módulos de graduação,
pós-graduação (stricto e lato sensu), submissão
e controle de projetos e bolsistas de pesquisa,
submissão e controle de ações de extensão,
submissão e controle dos projetos de ensino,
registro e relatórios da produção acadêmica
dos docentes, atividades de ensino a distância
e um ambiente virtual de aprendizagem. Da
mesma maneira do SIPAC, também
disponibiliza portais específicos para reitoria,
professores, estudantes, tutores de ensino a
distância, coordenações lato-sensu, stricto-
sensu e de graduação e comissões de avaliação.

Com uma variedade de módulos que auxiliam
a gestão administrativa e financeira da
instituição, este sistema integra os processos
que demandam o orçamento de toda a
instituição, como Solicitação de Materiais,
Passagens, Diárias, Suprimento de Fundos,
Auxílio Financeiro, prestações de serviço
pessoa física e jurídica, com o
acompanhamento do fluxo da informação em
todas as suas etapas e setores, por todos os
interessados no processo, possibilitando um
melhor controle interno das atividades.
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Acesse aqui os
manuais do SIGAA

Acesse aqui os
vídeos-tutoriais
do SIGAA:
Módulo discente
Módulo coordenador

SIGAA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS

SIPAC
SITEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

Acesse aqui o
manual do SIPAC

Acesse aqui os
vídeos-tutoriais
do SIPAC

https://ufrb.edu.br/portal/sigaa
https://ufrb.edu.br/portal/sigaa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg5UR16gMs1hi-PpFtSUBmdy_HltY_8FN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg5UR16gMs1imxpyKBaLZZCFaY22fb6ig
https://sistemas.ufrb.edu.br/sigaa/public/home.jsf
https://sistemas.ufrb.edu.br/public/jsp/portal.jsf
https://www.ufrb.edu.br/progep/images/documentos/Capacita%C3%A7%C3%A3o/2021/Manual_de_Acesso_Sipac.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg5UR16gMs1jS8TZSqqp9UEC2EBky_pLi
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SIGRH
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

O SIGRH informatiza os procedimentos
de recursos humanos, tais como:
marcação/alteração de férias, cálculos
de aposentadoria, avaliação funcional,
dimensionamento de força de trabalho,
controle de frequência, concursos,
capacitações, atendimentos on-line,
serviços e requerimentos, registros
funcionais e relatórios de RH. A
maioria das operações possui algum
nível de interação com o sistema
SIAPE, outras são somente de âmbito
interno.

Acesse aqui os manuais
do SIGRH:
Perfil Servidor e Chefia
Menu Capacitação

Acesse aqui os vídeos-
tutoriais do SIGRH:
Ponto Eletrônico
Menu Servidor
Menu Capacitação

SIGPP
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

O SIGPP permite o gerenciamento das
metas pretendidas, anualmente, pelas
unidades estratégicas da instituição:
superintendências, secretarias, pró-
reitorias, centros de ensino, dentre outras.
Essas metas servirão para realização do
planejamento anual realizado pela
unidade de administração central de toda
a instituição.

Acesse aqui o
manual do SIGPP

Acesse aqui os
vídeos-tutoriais
do SIGPP

https://sistemas.ufrb.edu.br/sigrh/public/home.jsf
https://www.ufrb.edu.br/progep/images/documentos/Capacita%C3%A7%C3%A3o/2021/SIGRH_-_Manual.pdf
https://www.ufrb.edu.br/progep/images/documentos/Capacita%C3%A7%C3%A3o/2021/SIGRH_-_Modulo_Capacita%C3%A7%C3%A3o_Servidor.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg5UR16gMs1jZ12KcQMVLDLvhNux7VNuz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg5UR16gMs1gFczBoW51DcZ1ue063IlPU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg5UR16gMs1hh7fXvfFcfZL0aqPghho4S
https://sistemas.ufrb.edu.br/sigpp/login.jsf
https://www.ufrb.edu.br/proplan/images/DOCUMENTOS/SIGPP/Tutorial_SIGPP.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg5UR16gMs1iSjHNXkHKPCKfdj47sisGl


O Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEPE é o sistema do Governo Federal que os servidores,
aposentados e pensionistas podem realizar diversas operações, como: verificar prévia do
contracheque, consultar contracheques, gerar autorização de consignatária, obter informe de
rendimentos para Imposto de Renda, atualizar dados cadastrais, entre outros.
O acesso ao sistema “SIGEPE Servidor e Pensionista” ocorre pelo Portal do Servidor, com a
utilização de certificado digital (token) e mediante senha de uso pessoal e intransferível, e
pelo aplicativo Sigepe Mobile.
Para realizar o acesso ao SIGEPE, o usuário deverá cadastrar a senha no SIGAC (Sistema de
Gestão de Acesso), seguindo as instruções do Primeiro Acesso.
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SIGAC/SIGEPE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS

Acesse aqui os
vídeos-tutoriais:
SIGAC
SIGEPE

Recrutamento e seleção de pessoal;
Dimensionamento, provimento, distribuição e
controle da movimentação de pessoal;
Qualificação, capacitação, treinamento e
desenvolvimento profissional e pessoal do
servidor;
Acompanhamento e avaliação de desempenho;
Promoção da saúde, segurança e qualidade de
vida do servidor;
Administração da folha de pagamento.

A PROGEP é um órgão auxiliar da administração
superior da UFRB que tem como competências
planejar, propor, coordenar, orientar, acompanhar
e avaliar as políticas de gestão, de
acompanhamento e de desenvolvimento de
pessoal. É atribuição da Pró-Reitoria promover a
execução das atividades de:

PROGEP
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAL

Acesse aqui o
vídeo-tutorial do
site da PROGEP

https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq/servidor-pensionista-acesso-sigepe-e-aplicativos/primeiro-acesso
https://sso.gestaodeacesso.planejamento.gov.br/cassso/login
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg5UR16gMs1j6rcwZmG4XODwBOwAAnD1a
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg5UR16gMs1gswXBGD-OIHwUv37I6_lww
https://www.ufrb.edu.br/progep/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg5UR16gMs1hN8R9ShuugHV7c5XOje9S8
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Produção:
Núcleo de Gestão de Avaliação e Capacitação – NUGAC/UFRB
Carine de Jesus Santana (Assistente em Administração)

Responsáveis pelos conteúdos:
SIGAA: Vinícius de Lacerda Miranda (Auxiliar em Administração).
SIPAC: Márcio Simões de Almeida (Arquivista)
SIGRH: Carine de Jesus Santana (Assistente em Administração); 
              Matheus Júlio de Melo (Técnico em Recursos Humanos).
SIGPP: Aldemir Nunes Da Cunha (Contador)
             André Luiz Maciel (Analista de Tecnologia da Informação);
             Deborah Santos Fernandes Schramm (Assistente em Administração)
             Manoel Batatinha Neto (Assistente em Administração)
SIGEPE/SIGAC: Redmar de Sant'Anna Lima (Assistente em Administração).
PROGEP: Matheus Júlio de Melo (Assistente em Administração).

Organização:
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