
 
 

 

                                                                                                                                        

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Diretoria/DGA                                  
Fone: (19) 3521-4547 
http://www.dga.unicamp.br                             

 
Campinas, 08 de março de 2021. 

 
 
 
Ofício Circular DGA/Diretoria Nº 03/2021 
 
 
Assunto: Processo digital e ferramentas de integração dos sistemas administrativos (SIAD - DGA) 
 
 
O Diretor Geral de Administração no uso de suas atribuições e considerando: 
 

1. O Ofício Circular AC/SIARQ nº 2/2020 de 30 de novembro de 2020, que informa a disponibilização do módulo 
“Processo Digital” do SIGAD-UNICAMP para uso de todos os usuários da Universidade. 

2. Ofício Circular DGA/Diretoria Nº 23/2020 de 21 de dezembro de 2020, que implanta o uso do processo digital nos 
serviços prestados no âmbito da DGA. 

Informa: 
 
A partir de 05 de abril de 2021, os Sistemas Administrativos (SIAD) passarão a realizar, de forma automática, o envio de alguns 
dos documentos gerados durante a execução dos processos administrativos para o Sistema Informatizado de Gestão 
Arquivística de Documentos da Universidade Estadual de Campinas - SIGAD/UNICAMP. Essa solução estará disponível a todos os 
Órgãos e Unidades que executam atividades administrativas do âmbito da DGA. 
 
Neste momento, serão automaticamente enviados pelos respectivos módulos do SIAD onde são produzidos, os seguintes 
documentos: 
 

1. Autorização de fornecimento, nota de empenho e resumo de ordenação  
2. Documento fiscal e autorização de liquidação. 
3. Nota de liquidação de despesas 
4. Compromisso e nota de empenho 

 
Além desta solução, os módulos do SIAD também terão disponíveis a consulta ao processo digital e o gerenciamento de 
assinaturas dos documentos. 
 
Para apoiar o aprendizado das novas funcionalidades, a DGA disponibilizará uma série de tutoriais que orientam sobre sua 
utilização. Este material estará disponível no endereço: Tutoriais - Ferramentas SIAD, assim como no sítio eletrônico da DGA: 
https://drive.google.com/drive/folders/1urz7n5BdLFRPf9wl9OPDag0cUoNhmEPP?usp=sharing 
 
Também estão previstas duas reuniões online onde será feita a apresentação das novas funcionalidades. Para participar, os 
usuários devem se inscrever através do formulário: Inscrição - Apresentação SIAD  
https://forms.gle/Z9nPLEgT4KB4dSed7 
 
A DGA reforça a importância e necessidade da implantação do uso do processo digital nos seus serviços e conta com a 
participação e apoio das Unidades e Órgãos da Universidade para viabilizar isso. Desta forma, processos referentes aos assuntos 
do âmbito da DGA e que tenham sido abertos após o dia 05 de abril de 2021, não mais serão aceitos na modalidade física. As 
exceções serão tratadas individualmente. 
 
Quaisquer esclarecimentos podem ser feitos através do e-mail coordenadoria@dga.unicamp.br. 
 
Atenciosamente, 
 
Andrei Vinicius Gomes Narcizo 
Diretor Geral de Administração  
DGA / UNICAMP 
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