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Apresentação 

O Manual de Procedimentos Operacionais – “Acordos, Convênios e Ajustes” foi 

desenvolvido por meio do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 66 de 17 de Janeiro 

de 2011, publicada pelo DRH em 27 de Janeiro de 2011, como parte integrante do Projeto de 

Mudança Organizacional, promovido pela Pró-Reitoria de Administração por intermédio da 

Assessoria Técnica Administrativa. 

O Manual tem por objetivo padronizar os procedimentos já praticados pela 

Coordenadoria de Convênios e as unidades administrativas envolvidas no processo de 

formalização e gerenciamento dos convênios, em suas diversas espécies, e ao mesmo tempo, 

introduzir melhorias capazes de proporcionar maior eficiência e eficácia desse processo, bem 

como a prestação de serviços com a qualidade necessária.  

O público alvo que se pretende atingir por meio desse Manual são os servidores 

públicos, docentes, discentes e outras instituições, orientando-os quanto aos procedimentos 

existentes para se formalizar e/ou gerenciar os acordos, eliminando-se dúvidas e 

proporcionando maior transparência do trabalho desenvolvido por todas as unidades 

administrativas envolvidas no processo. 
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Conceitos e definições 

Antes de iniciarmos a formalização do acordo é preciso desenvolver um projeto e 

planejar a forma como será realizado, por meio da elaboração de um Plano de Trabalho (ver 

Manual de Procedimentos para Captação de Recursos Externos e Várias Fontes de 

Financiamento – elaborado pelo Departamento e Gestão Orçamentária e Contábil no endereço 

<http://www.unifesp.br/reitoria/dcontab/docs/manual_proc_captacao_recursos_externos_v1.0

.pdf>). 

Plano de Trabalho 

Consiste no planejamento do projeto a ser executado, contendo (Portaria 

Interministerial nº 127/2008): 

� Justificativa para a celebração do instrumento; 

� Descrição completa do objeto a ser executado; 

� Descrição das metas a serem atingidas; 

� Etapas ou fases de execução do objeto; 

� Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente 

e da contrapartida financeira da proponente, se for o caso; 

� Cronograma de execução do objetivo e cronograma de desembolso. 

� Partícipes 

No plano de trabalho temos como partes: 

Proponente: É aquele que propõe o acordo a ser aceito pelo outro partícipe; 

Concedente: Corresponde ao partícipe financiador do projeto. 

� Características 

� Quando o acordo prever a transferência de recursos financeiros, as 

parcelas serão liberadas conforme o cronograma de desembolso, 

previamente aprovado e autorizado pela Autoridade competente. 

� Os planos de trabalho não poderão ter vigência superior a 5 (cinco) 

anos. 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Universidade Federal de São Paulo 
Coordenadoria de Convênios 

6

� No caso das entidades privadas sem fins lucrativos, será avaliada sua 

qualificação técnica e capacidade operacional para gestão do 

instrumento, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ou 

entidade repassador de recursos (Portaria Interministerial nº 127/2008). 

� O proponente será comunicado de qualquer irregularidade ou 

imprecisão constatadas no Plano de Trabalho, que deverá ser sanada no 

prazo estabelecido pelo concedente ou contratante (Portaria 

Interministerial nº 127/2008). 

� A ausência de manifestação do proponente fora do prazo estipulado 

implicará a desistência no prosseguimento do processo (Portaria 

Interministerial nº 127/2008). 

� Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano 

de Trabalho, desde que submetidos e aprovados previamente pela 

autoridade competente (Portaria Interministerial nº 127/2008). 

Após o estabelecimento do projeto e do plano de trabalho é necessário conhecer os 

instrumentos jurídicos existentes, para que seja escolhido o instrumento mais adequado ao 

objeto do acordo. 

Os instrumentos jurídicos utilizados são divididos em 2 (dois) grupos, acordos sem a 

transferência de recursos financeiros e acordos com a transferência de recursos financeiros, e 

são conceituados conforme abaixo:  

Acordos sem a transferência de recursos financeiros

Acordos  

O acordo é um instrumento de cooperação, firmado entre instituições de ensino 

ou pesquisa, sem implicações financeiras diretas, que permite a cooperação 

promovendo o desenvolvimento de pesquisas e outras atividades acadêmicas e 

culturais. 

� Partícipes 

   São as partes envolvidas no acordo, e não existe uma nomenclatura 

específica para elas. 
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� Características 

� O acordo deverá conter cláusula obrigatória prevendo que não contempla 

repasse de recursos financeiros. 

� Os acordos não poderão ter prazo de vigência superior a 5 (cinco) anos. 

� Impedimentos 

� Alterar, no todo ou em parte, o objeto e as metas definidas no acordo original. 

Protocolos de Intenções 

É um instrumento com objetivo de reunir vários programas e ações federais a 

serem executados de forma descentralizada, devendo o objeto conter a descrição 

pormenorizada e objetiva de todas as atividades a serem realizadas com os recursos 

federais (Portaria Interministerial nº 127/2008). 

� Partícipes 

São as partes envolvidas no acordo, e não existe uma nomenclatura específica 

para elas. 

� Características 

� Instrumento utilizado normalmente em visitas do Reitor a outras universidades 

ou quando recebe visitas de Reitores. 

� Para que sejam desenvolvidas atividades por meio do protocolo de intenções, 

será necessário estabelecer isso através da celebração de um Termo Aditivo. 

� Os órgãos e entidades da administração pública federal que decidirem 

implementar programas em um único objeto deverão formalizar protocolo de 

intenções, que conterá, entre outras, as seguintes cláusulas (Portaria 

Interministerial nº 127/2008): 

� Descrição detalhada do objeto, indicando os programas por ele abrangidos; 

� Indicação do concedente ou contratante responsável pelo consórcio; 

� O montante dos recursos que cada órgão ou entidade irá repassar; 

� Definição das responsabilidades dos partícipes, inclusive quanto ao 

acompanhamento e fiscalização; 
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� Duração do ajuste. 

� Impedimentos 

� Alterar, no todo ou em parte, o objeto e as metas definidas no protocolo 

original. 

Termo de Cooperação Técnica 

É o instrumento legal que formaliza a execução de atividades em regime de 

mútua colaboração técnico-operacional.  

� Partícipes 

São as partes envolvidas no acordo, e não existe uma nomenclatura específica 

para elas. 

� Características 

� Os termos não poderão ter prazo de vigência superior a 5 (cinco) anos. 

� Impedimentos 

� Alterar, no todo ou em parte, o objeto e as metas definidas no termo de 

cooperação técnica original. 

Acordos com a transferência de recursos financeiros

Os acordos que envolvem a transferência de recursos financeiros podem ser divididos 

em 2 (dois) subgrupos: os que a UNIFESP  figura como concedente ou como convenente. 

� Partícipes 

Os partícipes serão os mesmos na celebração de Termo de Parceria, Convênio, 

Contrato de Repasse e Termo de Cooperação. 

� Proponente: É o partícipe que propõe o ajuste, sugerindo os principais 

objetivos e apresentando plano de trabalho a ser aceito pelo(s) outro(s) 

partícipe(s) (Decreto nº 6.170/2007). 
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� Concedente: órgão da administração pública federal direta ou indireta, 

responsável pela transferência dos recursos financeiros ou pela 

descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto 

do convênio (Decreto nº 6.170/2007). 

� Convenente: órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, de 

qualquer esfera de governo, bem como entidade privada sem fins lucrativos, 

com o qual a administração federal pactua a execução de programa, 

projeto/atividade ou evento mediante a celebração de convênio (Decreto nº 

6.170/2007). 

� Interveniente: órgão da administração pública direta e indireta de qualquer 

esfera de governo, ou entidade privada que participa do convênio para 

manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio (Decreto nº 

6.170/2007). 

� Contratante: órgão ou entidade da administração pública direta e indireta da 

União que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por 

intermédio de instituição financeira federal mediante a celebração de contrato 

de repasse (Decreto nº 6.428/2008). 

� Contratado: órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, de 

qualquer esfera de governo, bem como entidade privada sem fins lucrativos, 

com a qual a administração federal pactua a execução de contrato de repasse 

(Decreto nº 6.619/2008). 

� Características 

� A entidade contratante ou interveniente, bem como os seus agentes que 

fizerem parte do ciclo de transferência de recursos, são responsáveis, 

para todos os efeitos, pelos atos de acompanhamento que efetuar 

(Decreto nº 6.170/2007). 
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� Excepcionalmente, os órgãos e entidades federais poderão executar 

programas estaduais ou municipais, e os órgãos da administração 

direta, programas a cargo de entidade da administração indireta, sob 

regime de mútua cooperação mediante convênio (Decreto nº 

6.170/2007). 

UNIFESP como Concedente

Termo de Parceria 

É o instrumento no qual celebra parceria entre o Poder Público e as entidades 

qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, com vistas à 

formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das 

atividades de interesse público (Lei nº 9.790/1999).  

� Características

� A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta aos 

Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação 

existentes, nos respectivos níveis de governo (Lei nº 9.790/1999).  

� Os recursos creditados ao convenente podem ser orçamentários e 

financeiros, situação em que toda a execução financeira do projeto será 

feita pelo convenente, conforme previsão orçamentária ou somente 

orçamentário, caso em que o recurso financeiro será solicitado ao órgão 

concedente quando for emitido o empenho da despesa correspondente. 

� A execução financeira dos recursos deve se dar dentro do ano fiscal 

correspondente ao orçamento do órgão concedente. Não é possível 

reprogramar recursos orçamentários de um exercício para o seguinte. 

Projetos que se estendam por mais de um exercício devem prever, no 

cronograma de desembolso, a liberação dos recursos financeiros pelo 

órgão concedente no exercício em que serão gastos. 
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� Não há necessidade de prestação de contas financeira para o órgão 

concedente da descentralização, a menos que este a solicite 

explicitamente, pois é necessária apenas a prestação de contas financeira 

para os órgãos de controle junto com as contas do convenente ao final do 

exercício. 

� O órgão concedente poderá exigir do gestor a prestação de contas da 

execução física do objeto do Termo de Cooperação. 

Convênio 

É um acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de 

recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social 

da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública 

federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública 

estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins 

lucrativos, visando à execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, 

atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua 

cooperação (Decreto nº 6.170/2007). 

� Características

� A celebração de um convênio depende de uma prévia aprovação do 

plano de trabalho; 

� As transferências de recursos serão realizadas em parcelas conforme 

o cronograma de desembolso previamente aprovado e autorizado pela 

autoridade competente. Caso sejam detectadas impropriedades, as 

parcelas ficarão retidas até que sejam sanadas; 

�  O recurso recebido pelo conveniado é um recurso público, e, 

portanto, deverá ser utilizado somente para os fins previstos no 

convênio. Por se tratar de recursos públicos, o conveniado também 

está obrigado a prestar contas de sua utilização ao concedente. 

� Os convênios podem ser modificados nos casos permitidos em lei, 

por meio de termo aditivo; 
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� O prazo de vigência não poderá a ser superior a 5 (cinco) anos, 

contudo podem ser denunciados a qualquer momento. 

� Impedimentos 

�     Despesas com taxa de administração, de gerência ou similar; 

�     Pagamento de pessoal, mesmo através de despesas de consultoria, 

assistência técnica ou assemelhados, por serviços da administração 

direta ou indireta, a qual pertença, esteja lotado ou em exercício em 

qualquer dos órgãos convenentes; 

�     Pagamento de servidores públicos federais com recursos de 

convênios. 

Contrato de Repasse 

É o instrumento administrativo por meio do qual a transferência de recursos 

financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, 

atuando como mandatário da União (Decreto nº 6.170/2007). 

UNIFESP como Convenente

Termo de Cooperação 

É o instrumento por meio do qual é ajustada a transferência de crédito de órgão da 

Administração Pública Federal direta, autarquia, fundação pública, ou empresa estatal 

dependente, para outro órgão ou entidade federal da mesma natureza (Decreto nº 6.170/2007). 

� Características

� A Portaria Interministerial Nº 127, de 29/05/2008, no Art. 6º, inciso 

III, veda a celebração de convênios e contratos entre órgãos e 

entidades da Administração Pública federal, caso em que deverá ser 

firmado termo de cooperação. É vedado à União promover a 

transferência voluntária para “órgão ou entidade da Administração 

Pública Federal”, pois não é possível a própria União firmar convênio 

consigo mesma, tendo em vista que são necessárias pessoas jurídicas 
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distintas na celebração desse tipo de acordo.  Se há o objetivo de 

desenvolver atividade em regime de colaboração mútua entre órgãos 

da Administração Pública Federal, deve ser firmado mais 

especificamente o instrumento denominado Termo de Cooperação. 

Com o acordo formalizado inicia-se a fase de execução do projeto.  

Durante a execução poderá ocorrer à necessidade de prestação de contas parcial, caso 

esteja previsto no instrumento legal (acordo, protocolo de intenção, termo de cooperação 

técnica, termo de parceria, termo de cooperação ou convênio).  

Prestação de contas parcial  

O atendimento a previsão de apresentação da prestação de contas parcial, dependerá 

dos documentos mencionados nas cláusulas do instrumento legal e anexos, bem como a 

periodicidade de sua apresentação. 

Prorrogação do acordo – Termo Aditivo 

É o instrumento utilizado com o objetivo de modificar o acordo já celebrado 

(protocolo de intenção, termo de cooperação técnica, termo de parceria, termo de cooperação 

ou convênio), vedado a alteração do objeto aprovado (Decreto nº 6.170/2007).  

� Características

� É um recurso utilizado, via de regra, para alterar a vigência, o valor 

do instrumento principal, ou qualquer outra cláusula. 

� Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 

previamente autorizada pela autoridade competente. 

� Após 5 (cinco) anos de vigência do instrumento legal, deverá ser 

formalizado um novo instrumento. 

  

� Impedimentos 

� Termo aditivo para instrumentos com vigência expirada; 
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� Alterar, no todo ou em parte, o objeto e as metas definidas no acordo 

original. 

Prestação de contas final 

A apresentação da prestação de contas final é obrigatória ao término da vigência do 

instrumento legal, devendo ser apresentada no prazo máximo de 30 dias. 

Quanto à documentação a ser apresentada, os acordos sem transferência de recursos 

financeiros deverão apresentar o relatório de cumprimento do objeto e outros documentos 

mencionados nas cláusulas do instrumento legal ou anexos; e os acordos com transferência de 

recursos financeiros deverão apresentar: 

� Relatório de cumprimento do objeto; 

� Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; 

� Relação dos serviços prestados, quando for o caso; 

� Relação de pessoas treinadas, quando for o caso; 

� Declaração de alcance dos objetivos a que se propunha o instrumento; 

� Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; 

� Termo de compromisso de guarda dos documentos; 

� Outros documentos mencionados nas cláusulas do instrumento legal ou anexos. 

Detalhamento dos procedimentos e fluxograma 

O fluxo de trabalho para a formalização e gerenciamento dos acordos, bem como o 

detalhamento dos seus procedimentos foram divididos da seguinte forma: 

Acordos sem a transferência de recursos financeiros 

� Acordos  

� Internacionais * 
� Propriedade Intelectual * 

� Protocolos de Intenções e Termos de Cooperação Técnica 

� Termos de Cooperação Técnica 
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� Estágio 

Acordos com a transferência de recursos financeiros 

UNIFESP como Concedente

� Convênio 

UNIFESP como Convenente

� Termo de Cooperação 

� FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos 
� Ministério da Saúde 
� SESu – Secretaria de Educação Superior 
� FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
� Internacionais * 
� Propriedade Intelectual * 

* O fluxo de trabalho e o detalhamento dos procedimentos já preveem a existência ou 

não de transferência de recursos financeiros para a realização das atividades. 

Os procedimentos estão estruturados em passos e em três perguntas: “Por quem?”, “O 

que?” e “Como fazer?”. 

� “Por quem?” – Representa quem realizará a atividade. 

� “O que?” – É a atividade na qual será realizada. 

� “Como fazer?” – É o detalhamento de como a atividade será realizada. 
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ACORDOS 

INTERNACIONAIS 
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Procedimentos para formalização e gerenciamento dos acordos internacionais

Passo Por quem? O que fazer? Como fazer? 

17

1º 

Requerente
 Chefe de 

Departamento, 
Diretor de Campus e 

Docente. 

Assessoria 
Internacional 

Contatar a Assessoria 
Internacional ou a 

Secretaria de Campus e 
informar o interesse em 

celebrar o acordo 
internacional. 

Quando o requerente é a 
Assessoria Internacional, 

seguir para o 3º passo. 

Email: internacional@unifesp.br

Telefone: (11) 5576-4770 

Pessoalmente 

No caso do contato com a Secretaria de 
Campus, a mesma orientará o contato com 

a Assessoria Internacional. 

2º Assessoria 
Internacional 

Analisar a viabilidade da 
celebração do acordo e 
contatar o requerente. 

� Verificar se a celebração do acordo é 
viável à instituição. 

� Entrar em contato com o requerente, 
seja por e-mail, telefone ou qualquer 
meio de comunicação disponível. 

� Comunicar se é viável ou não a 
celebração do acordo. 

� Apresentando viabilidade seguir ao 3º 
passo. 

3º 

Assessoria 
Internacional

Chefe de 
Departamento, 

Diretor de Campus e 
Docente.

Providenciar a 
documentação necessária 

para a formalização da 
proposta de celebração do 

acordo. 

Atribuições da Assessoria 
Internacional

� Providenciar: 

� 2 (duas) vias da minuta do acordo de 
cooperação em português e 2 (duas) 
vias dessa mesma minuta em 
tradução juramentada na língua da 
instituição estrangeira (quando não 
for em língua portuguesa), para 
assinatura das partes, juntamente com 
1 (uma) cópia da minuta em ambas as 
línguas. 

� Estatutos da instituição estrangeira 
em cópia autêntica; 

� Ato de designação do Reitor/Diretor 
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da instituição estrangeira (original ou 
cópia autêntica) com tradução 
juramentada (no caso da instituição 
estrangeira não adotar a língua 
portuguesa). (Ver modelo em anexos 
da Assessoria Internacional).

� Declaração do Coordenador de 
Assuntos Internacionais de apoio 
formal à celebração do acordo.   

� Se o Coordenador do convênio for 
membro da Assessoria Internacional, 
elaborar memorando com a indicação.

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > Pedido de Celebração 
de Convênio. 

� Preencher todos os campos 
solicitados no pedido de celebração 
de convênio e imprimir 2 (duas) vias. 

� Enviar as 2 (duas) vias do pedido de 
celebração de convênio preenchido ao 
requerente para assinatura. 

Atribuições do Requerente

� Entregar a relação de documentos 
abaixo: 

� Carta da Diretoria do Campus/Chefia 
do Departamento, reiterando apoio à 
celebração do acordo endereçada ao 
Reitor da UNIFESP (Ver modelo em 
anexos da Assessoria Internacional).

� Assinar o pedido de celebração de 
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convênio encaminhado pela Assessoria 
Internacional. 

� Se o Coordenador do convênio for o 
requerente, elaborar memorando com 
a indicação. 

Os documentos deverão ser entregues à 
Assessoria Internacional no endereço: 
Rua Botucatu, 740 – 4° andar 
Vila Clementino – São Paulo/SP 
CEP: 04023-900.  

4º Assessoria 
Internacional 

Receber e conferir a 
relação de documentos. 

� Receber a relação de documentos por 
meio da Divisão de Protocolo ou 
pessoalmente. 

� Conferir se os documentos estão de 
acordo com a relação de documentos 
do 3º passo.  

� Se não estiver de acordo, siga para o 
5º passo.  

� Se estiver de acordo, siga para o 6º 
passo. 

5º Assessoria 
Internacional 

Contatar o requerente para 
regularizar os documentos 
e proceder novamente o 5º 

passo.  

� Entrar em contato com o requerente, 
seja por e-mail, telefone ou qualquer 
meio de comunicação disponível. 

� Proceder novamente o 4º passo ao 
receber novamente a relação de 
documentos. 

6º Assessoria 
Internacional 

Encaminhar a 
documentação à 

Coordenadoria de 
Convênios. 

� Elaborar memorando observando os 
documentos que serão encaminhados à 
Coordenadoria de Convênios. 

� Entregar na Coordenadoria de 
Convênios, a relação de documentos 
conforme 3º passo. 

7º Coordenadoria de 
Convênios 

Conferir os documentos 
entregues e receber o 

� Conferir os documentos conforme 
descritos no 3º passo. 
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pedido de celebração de 
convênio na Intranet. 

� Se os documentos estiverem em 
desacordo com a relação de 
documentos mencionada no 3º passo, 
devolver à Assessoria Internacional 
para realizar o 5º passo novamente. 

� Se a minuta e/ou documentos 
estiverem de acordo com a relação de 
documentos mencionada no 3º passo: 

� Receber o pedido de celebração de 
convênio na Intranet. 

� Protocolar uma das vias do pedido de 
celebração de convênio entregue pela 
Assessoria Internacional. 

� Devolver à Assessoria Internacional, 
a via protocolada do pedido de 
celebração de convênio e os demais 
documentos apresentados. 

8º Assessoria 
Internacional 

Encaminhar documentos 
para abertura do processo 

administrativo 

� Entregar a via do pedido de 
celebração de convênio protocolado 
pela Coordenadoria de Convênios 
juntamente com a relação de 
documentos devolvidos no 7º passo, à 
Divisão de Protocolo pessoalmente.  

9º Divisão de Protocolo Providenciar a abertura do 
processo administrativo 

� Autuar e numerar as folhas que foram 
entregues pela Assessoria 
Internacional. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Coordenadoria de 
Convênios. 

10º Coordenadoria de 
Convênios 

Verificar a previsão de 
recursos financeiros na 

minuta do acordo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
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internacional “UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Verificar a existência de previsão de 
recursos financeiros na minuta do 
acordo internacional. 

� Se a minuta contiver previsão de 
recursos financeiros, seguir para o 11º 
passo.  

� Se a minuta não contiver previsão de 
recursos financeiros, seguir para o 13º 
passo.  

11º Coordenadoria de 
Convênios 

Solicitar análise contábil da 
minuta do acordo 

internacional 

� Elaborar memorando solicitando a 
análise contábil da minuta do acordo 
internacional ao Departamento de 
Gestão Orçamentária e Contábil. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Departamento de Gestão 
Orçamentária e Contábil. 

12º 
Departamento de 

Gestão Orçamentária 
e Contábil 

Realizar a análise contábil 
da minuta do acordo 

internacional 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 
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� Realizar a análise contábil da minuta 
do acordo internacional. 

� Elaborar memorando informando o 
resultado da análise contábil à 
Coordenadoria de Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

13º Coordenadoria de 
Convênio 

Encaminhar para ciência da 
Reitoria. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando solicitando 
análise da conveniência 
administrativa na celebração do 
acordo internacional à Reitoria. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 
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� Tramitar o processo administrativo 
para a Reitoria. 

14º Reitoria Tomar ciência da proposta 
de celebração do acordo 

internacional. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo.  

� Tomar ciência da proposta da 
celebração do acordo internacional. 

� Elaborar despacho à Procuradoria 
Federal junto à UNIFESP.  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Procuradoria Federal 
junto à UNIFESP. 

15º Procuradoria Federal 
junto à UNIFESP 

Emitir parecer sobre a 
minuta e os documentos 

que constam no processo.  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Analisar, conferir e emitir parecer 
sobre a minuta do acordo 
internacional e os documentos. 

� Juntar o parecer da Procuradoria 
Federal ao processo administrativo e 
numerar as folhas. 
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Situação 1: Parecer Favorável 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”.  

� Tramitar o processo administrativo 
com o parecer da Procuradoria 
Federal para a Reitoria. 

� Prosseguir para o 19º passo. 

Situação 2: Parecer Desfavorável 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
com o parecer da Procuradoria 
Federal para a Coordenadoria de 
Convênios. 

� Prosseguir para o 16º passo. 

16º Coordenadoria de 
Convênios 

Tomar ciência do parecer 
da Procuradoria Federal. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência do parecer da 
Procuradoria Federal. 

� Elaborar memorando encaminhando o 
processo à Assessoria Internacional 
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para adequar o processo ao parecer 
emitido. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Assessoria Internacional. 

17º Assessoria 
Internacional 

Adequar o processo 
administrativo ao parecer 
emitido pela Procuradoria 

Federal  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Adequar o processo administrativo ao 
parecer emitido pela Procuradoria 
Federal junto à UNIFESP, e se 
necessário contatar o requerente para 
solicitar documentação para 
complementação. 

� Elaborar memorando encaminhando o 
processo administrativo com as 
adequações à Coordenadoria de 
Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
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nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

18º Coordenadoria de 
Convênios 

Tomar ciência das 
adequações realizadas e 
encaminhar novamente à 

Procuradoria Federal. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência das adequações 
realizadas pela Assessoria 
Internacional. 

� Elaborar ofício à Procuradoria 
Federal, informando as adequações 
realizadas pela Assessoria 
Internacional, para nova análise dos 
documentos. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Procuradoria Federal junto à 
UNIFESP. 

� Seguir para o 15º passo novamente. 
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19º Reitoria Providenciar a assinatura 
do Reitor no acordo 

internacional. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Providenciar a assinatura do Reitor 
no acordo internacional. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

20º Coordenadoria de 
Convênios 

Dar prosseguimento ao 
processo de acordo com as 

assinaturas contidas no 
acordo internacional 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Verificar as assinaturas contidas no 
termo de convênio:

Situação 1: Acordo internacional está 
assinado pelas partes 

� Providenciar a publicação do 
convênio no Diário Oficial da 
União, prossiga para o 22º passo 
tal.  

Situação 2: Acordo internacional não
está assinado pela(s) outra(s) parte(s)  
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� Elaborar memorando à Assessoria 
Internacional para providenciar a(s) 
assinatura(s) da(s) outra(s) parte(s) no 
acordo internacional. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Assessoria Internacional. 

� Prosseguir para o 21º passo. 

21º Assessoria 
Internacional 

Providenciar a assinatura 
da outra parte do acordo 

internacional.  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Providenciar a assinatura da outra 
parte do acordo internacional. 

� Elaborar memorando informando que 
o termo de convênio está assinado por 
todas as partes. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
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“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

22º Coordenadoria de 
Convênios 

Publicação do termo de 
convênio no Diário Oficial 

da União 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar texto para publicação no 
Diário Oficial da União. 

� Enviar o texto da publicação à 
Imprensa Nacional através do link: 
http://incom.in.gov.br/asps/login.asp
?op=2.  

� Imprimir publicação no Diário 
Oficial da União por meio do acesso 
ao link: http://portal.in.gov.br/.  

� Juntar e numerar a publicação do 
convênio no processo administrativo. 

� Acrescentar informações do 
convênio no Sistema de convênio 
acessando a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado  

� Digitalizar termo de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
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nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Complementar” > Anexar arquivo 
digitalizado. 

23º Coordenadoria de 
Convênios 

Verificar a existência de 
recursos financeiros no 
acordo internacional. 

� Verificar se existem recursos 
financeiros envolvidos no acordo 
internacional. 

� Existindo recursos financeiros, seguir 
para o 24º passo. 

� Não existindo recursos financeiros, 
prosseguir para o 28º passo. 

24º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar processo 
administrativo ao 

Departamento de Gestão 
Orçamentária e Contábil 

para execução 
orçamentária. 

� Elaborar memorando encaminhando 
o processo administrativo para 
execução orçamentária. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Departamento de Gestão 
Orçamentária e Contábil. 

25º Departamento de 
Gestão Orçamentária 

e Contábil 

Realizar a execução 
orçamentária 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Realizar a execução orçamentária. 
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� Elaborar memorando devolvendo 
processo após a execução 
orçamentária à Coordenadoria de 
Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

26º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar ao 
Departamento de Gestão 

Financeira para a execução 
financeira do convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando encaminhando 
o processo administrativo para 
execução financeira. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Departamento de Gestão 
Financeira. 
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27º Departamento de 
Gestão Financeira 

Realizar a execução 
financeira 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Realizar a execução financeira do 
convênio. 

� Elaborar memorando devolvendo 
processo após a execução financeira 
à Coordenadoria de Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

28º Coordenadoria de 
Convênios 

Solicitar prestação de 
contas parcial 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Verificar no acordo internacional 
cláusula requerendo prestação de 
contas parcial, através de relatório de 
atividades e prazo de entrega. 
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� Se no acordo internacional não 
contiver cláusula de prestação de 
contas parcial, aguardar até restarem 
90 dias para o fim da vigência do 
convênio, para prosseguir ao 30º 
passo. 

� Se o acordo internacional contiver 
cláusula de prestação de contas 
parcial, aguardar o prazo de entrega 
para prosseguir para o próximo item. 

� Elaborar memorando à Assessoria 
Internacional para encaminhamento 
do relatório de atividades. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”.  

� Tramitar o processo administrativo à 
Assessoria Internacional. 

29º Assessoria 
Internacional 

Obter informações para a 
prestação de contas parcial. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Obter informações para a prestação 
de contas parcial, por meio do 
contato com o Requerente. 

� Elaborar memorando à 
Coordenadoria de Convênios para 
encaminhamento da prestação de 
contas parcial.  
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� Juntar e numerar a prestação de 
contas parcial no processo 
administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

30º Coordenadoria de 
Convênios 

Emitir aviso de vencimento 
da vigência do acordo 

internacional 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Aguardar até restarem 90 dias para o 
fim da vigência do acordo 
internacional. 

� Verificar se o Sistema de convênio 
enviou comunicado de término da 
vigência ao e-mail constante no 
cadastro do respectivo convênio, aos 
90, 60 e 30 dias restantes.  

31º Assessoria 
Internacional 

Receber o comunicado de 
aviso de vencimento da 

vigência do acordo 
internacional 

� Receber e-mail com a comunicação 
de término da vigência do acordo 
internacional nos próximos 90, 60 e 
30 dias restantes. 

� Verificar se existe o interesse em 
prorrogar o acordo internacional. 

� Não existindo o interesse, prossiga 
para o 34º passo. 

� Existindo o interesse, checar se o 
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acordo internacional possui menos de 
5 (cinco) anos de vigência. 

� Contatar o requerente por e-mail, 
telefone ou qualquer meio de 
comunicação disponível, para 
verificar se concorda em prorrogar o 
acordo internacional, concordando 
prossiga para o 32º passo, se não 
concordar siga para o 34º passo. 

� Se o prazo de vigência do acordo 
internacional estiver com 5 (cinco) 
anos, deverá ser realizado um novo 
acordo. Prossiga para o 34º passo, 
para dar continuidade a esse acordo 
internacional.   

32º Assessoria 
Internacional 

Solicitar prorrogação do 
acordo internacional 

� Solicitar processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando justificando a 
prorrogação do acordo internacional. 

� Anexar minuta de prorrogação do 
acordo internacional. 

� Juntar o memorando com a 
justificativa e a minuta de 
prorrogação do acordo internacional 
ao processo administrativo e numerar. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
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nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

33º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar justificativa e 
minuta de prorrogação do 
acordo internacional para 
análise da Procuradoria. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar ofício solicitando análise da 
justificativa e da minuta de 
prorrogação do acordo internacional à 
Procuradoria Federal. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Procuradoria Federal. 

� Os próximos passos devem ser 
considerados a partir do 15º passo. 

34º Coordenadoria de 
Convênios 

Solicitar prestação de 
contas final 

� Elaborar memorando à Assessoria 
Internacional solicitando o envio da 
prestação de contas final do acordo 
internacional. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”.  



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Universidade Federal de São Paulo 
Coordenadoria de Convênios 
�

Procedimentos para formalização e gerenciamento dos acordos internacionais

Passo Por quem? O que fazer? Como fazer? 

37

� Tramitar o processo administrativo à 
Assessoria Internacional. 

35º Assessoria 
Internacional 

Obter informações para a 
prestação de contas final. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Obter informações para a prestação 
de contas final, por meio do contato 
com o Requerente. 

� Elaborar memorando à 
Coordenadoria de Convênios para 
encaminhamento da prestação de 
contas final.  

� Juntar e numerar a prestação de 
contas final no processo 
administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

36º Coordenadoria de 
Convênios 

Regularizar processo 
administrativo para 

encerramento 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 
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� Elaborar o termo de encerramento de 
processo administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Encerrar” > Encerrar o convênio no 
Sistema de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Divisão de Protocolo. 

37º Divisão de Protocolo Liquidar processo 
administrativo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Liquidar processo no Trâmite. 
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PROPRIEDADE 
INTELECTUAL  
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1º 

Requerente

Docentes com a 
participação de 

Instituições Públicas 
e Privadas. 

Contatar o Núcleo de 
Propriedade Intelectual ou 
a Secretaria de Campus e 
informar o interesse em 

celebrar o acordo.  

Email: nupi@unifesp.br
Telefone do NUPI: 5576-4203 

Pessoalmente 

No caso do contato com a Secretaria de 
Campus, a mesma orientará o contato com 

o Núcleo de Propriedade Intelectual. 

2º 
Núcleo de 

Propriedade 
Intelectual 

Orientar a formalização do 
acordo. 

Email: nupi@unifesp.br
Telefone do NUPI: 5576-4203 

3º 

Núcleo de 
Propriedade 
Intelectual  

e 

Requerente 

Providenciar a 
documentação necessária 

para a formalização da 
proposta de celebração do 

acordo. 

Atribuições do Núcleo de Propriedade 
Intelectual  

� Providenciar: 

� 2 (duas) vias da Minuta;
� Justificativa para celebração do acordo 

(1 via);
� Manifestação por escrito da outra 

entidade (1 via);
� Cópia do Ato constitutivo (Contrato, 

Regimento Interno ou Estatuto Social) 
da outra entidade (1 via);

� Cópia da Procuração do Subscritor/ 
Representante da empresa (na hipótese 
de não possuir poderes pelo Estatuto 
Social) (1 via); 

� Cópia do documento de identidade do 
Subscritor/ Representante da Empresa 
(1 via); 

� Certidões de regularidade fiscal da 
outra entidade (Receita Federal, CNPJ, 
INSS e FGTS) (1 via); 

� Minuta do acordo a ser firmado (3 
vias);  

� Declaração indicando o Coordenador 
do acordo (1 via); 
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� Pedido de Celebração de Convênio (2 
vias).   

Os documentos deverão ser entregue à 
Coordenadoria de Convênios no 
endereço: 

Rua Sena Madureira, 1500 – 5° andar 
São Paulo/SP - CEP: 04021-001. 

Atribuições do Requerente

� Entregar a relação de documentos 
abaixo: 

� Projeto no qual será desenvolvido. 

� Pré minuta de convênio, se houver. 

� Indicar coordenador do projeto. 

� Assinar o pedido de celebração de 
convênio encaminhado pelo Núcleo de 
Propriedade Intelectual. 

Os documentos deverão ser entregues ao 
Núcleo de Propriedade Intelectual no 
endereço: 
Rua Botucatu, 740 – 5° andar 
Vila Clementino – São Paulo/SP 
CEP: 04023-900.  

4º Núcleo de 
Propriedade 
Intelectual 

Receber e conferir a 
relação de documentos. 

� Receber a relação de documentos.  

� Conferir se os documentos estão de 
acordo com a relação de documentos 
do 3º passo.  

� Se não estiver de acordo, siga para o 
5º passo. 

� Se estiver de acordo, siga para o 6º 
passo. 
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5º 
Núcleo de 

Propriedade 
Intelectual 

Contatar o requerente para 
regularizar os documentos 
e proceder novamente o 4º 

passo.  

� Entrar em contato com o requerente, 
seja por e-mail, telefone ou qualquer 
meio de comunicação disponível. 

� Proceder novamente o 3º passo ao 
receber novamente a relação de 
documentos. 

6º Núcleo de 
Propriedade 
Intelectual 

Encaminhar a 
documentação à 

Coordenadoria de 
Convênios. 

� Elaborar memorando observando os 
documentos que serão encaminhados à 
Coordenadoria de Convênios. 

� Entregar na Coordenadoria de 
Convênios, a relação de documentos 
conforme 3º passo. 

7º Coordenadoria de 
Convênio 

Conferir os documentos 
entregues e receber o 

pedido de celebração de 
convênio na Intranet. 

� Conferir os documentos 
encaminhados conforme a situação 
aderida no 3º passo. 

� Se os documentos estiverem em 
desacordo com a relação de 
documentos mencionada no 3º passo, 
devolver ao Núcleo de Propriedade 
Intelectual para realizar o 5º passo 
novamente. 

� Se a minuta e/ou documentos 
estiverem de acordo com a relação de 
documentos mencionada no 3º passo: 

� Receber o pedido de celebração de 
convênio na Intranet. 

� Protocolar uma das vias do pedido de 
celebração de convênio entregue pelo 
Núcleo de Propriedade Intelectual. 

� Devolver ao Núcleo de Propriedade 
Intelectual, a via protocolada do 
pedido de celebração de convênio e 
os demais documentos apresentados. 

8º 
Núcleo de 

Propriedade 
Intelectual 

Encaminhar documentos 
para abertura do processo 

administrativo 

� Entregar a via do pedido de 
celebração de convênio protocolado 
pela Coordenadoria de Convênios 
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juntamente com a relação de 
documentos à Divisão de Protocolo 
pessoalmente.  

9º Divisão de Protocolo Providenciar a abertura do 
processo administrativo 

� Autuar e numerar as folhas que foram 
entregue pelo Núcleo de Propriedade 
Intelectual. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Coordenadoria de 
Convênios. 

10º Coordenadoria de 
Convênio 

Verificar a previsão de 
recursos financeiros na 

minuta do acordo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Verificar a existência de previsão de 
recursos financeiros na minuta do 
acordo. 

� Se a minuta contiver previsão de 
recursos financeiros, seguir para o 11º 
passo.  

� Se a minuta não contiver previsão de 
recursos financeiros, seguir para o 13º 
passo.  

11º Coordenadoria de 
Convênio 

Solicitar análise contábil da 
minuta do acordo  

� Elaborar memorando solicitando a 
análise contábil da minuta do acordo 
ao Departamento de Gestão 
Orçamentária e Contábil. 
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� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Departamento de Gestão 
Orçamentária e Contábil. 

12º Departamento de 
Gestão Orçamentária 

e Contábil 

Realizar a análise contábil 
da minuta do acordo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Realizar a análise contábil da minuta 
do acordo. 

� Elaborar memorando informando o 
resultado da análise contábil à 
Coordenadoria de Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 
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13º Coordenadoria de 
Convênio 

Encaminhar para ciência da 
Reitoria. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando solicitando 
ciência na proposta de celebração do 
acordo à Reitoria. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Reitoria. 

14º Reitoria Tomar ciência da proposta 
de celebração do acordo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo.  

� Tomar ciência da proposta da 
celebração do acordo. 

� Elaborar despacho à Procuradoria 
Federal junto à UNIFESP.  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
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“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Procuradoria Federal 
junto à UNIFESP. 

15º Procuradoria Federal 
junto à UNIFESP 

Emitir parecer sobre a 
minuta e os documentos 

que constam no processo.  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Analisar, conferir e emitir parecer 
sobre a minuta do acordo e os 
documentos. 

� Juntar o parecer da Procuradoria 
Federal ao processo administrativo e 
numerar as folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
com o parecer da Procuradoria 
Federal para a Reitoria. 

16º Reitoria Tomar providências de 
acordo com o parecer da 

Procuradoria Federal. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência do parecer da 
Procuradoria Federal. 
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Situação 1: Parecer Favorável 

� Providenciar a assinatura do Reitor 
no termo do acordo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

� Prosseguir para o 20º passo. 

Situação 2: Parecer Desfavorável 

� Elaborar memorando encaminhando o 
processo à Coordenadoria de 
Convênios para tomar ciência da 
adequação necessária ao parecer 
emitido. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 
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17º Coordenadoria de 
Convênios 

Tomar ciência do parecer 
da Procuradoria Federal. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência do parecer da 
Procuradoria Federal. 

� Elaborar memorando encaminhando o 
processo ao Núcleo de Propriedade 
Intelectual para adequar o processo ao 
parecer emitido. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para ao Núcleo de Propriedade 
Intelectual. 
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18º Núcleo de 
Propriedade 
Intelectual 

Adequar o processo 
administrativo ao parecer 
emitido pela Procuradoria 

Federal  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Adequar o processo administrativo ao 
parecer emitido pela Procuradoria 
Federal junto à UNIFESP. 

� Elaborar memorando encaminhando o 
processo administrativo com as 
adequações à Procuradoria Federal. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

19º Coordenadoria de 
Convênios 

Tomar ciência das 
adequações realizadas e 
encaminhar novamente à 

Procuradoria Federal. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência das adequações 
realizadas pelo Núcleo de 
Propriedade Intelectual. 
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� Elaborar ofício à Procuradoria 
Federal, informando as adequações 
realizadas pelo NUPI, para nova 
análise dos documentos. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Procuradoria Federal junto à 
UNIFESP. 

� Seguir para o 15º passo novamente. 

20º Coordenadoria de 
Convênios 

Dar prosseguimento ao 
processo de acordo com as 

assinaturas contidas no 
acordo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Verificar as assinaturas contidas no 
acordo:

Situação 1: O acordo está assinado 
pelas partes 

� Providenciar a publicação do 
convênio no Diário Oficial da 
União, prossiga para o 22º passo.  

Situação 2: O acordo não está assinado 
pela(s) outra(s) parte(s)  
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� Elaborar memorando ao Núcleo de 
Propriedade Intelectual para 
providenciar a(s) assinatura(s) da(s) 
outra(s) parte(s) no termo de 
convênio. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Núcleo de Propriedade 
Intelectual. 

� Prosseguir para o 21º passo. 

21º 
Núcleo de 

Propriedade 
Intelectual 

Providenciar a(s) 
assinatura(s) da(s) outra(s) 

parte(s) do acordo.  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Providenciar a(s) assinatura(s) da(s) 
outra(s) parte(s) do acordo. 

� Elaborar memorando informando que 
o acordo está assinado por todas as 
partes. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 
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� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

22º Coordenadoria de 
Convênios 

Publicação do termo de 
convênio no Diário Oficial 

da União 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar texto para publicação no 
Diário Oficial da União. 

� Enviar o texto da publicação à 
Imprensa Nacional através do link: 
http://incom.in.gov.br/asps/login.asp
?op=2.  

� Imprimir publicação no Diário 
Oficial da União por meio do acesso 
ao link: http://portal.in.gov.br/.  

� Juntar e numerar a publicação do 
convênio no processo administrativo. 

� Acrescentar informações do 
convênio no Sistema de convênio 
acessando a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado  

� Digitalizar o acordo. 
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� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Complementar” > Anexar arquivo 
digitalizado. 

23º Coordenadoria de 
Convênios 

Verificar a previsão de 
bens permanentes no 

acordo. 

� Verificar o acordo, a fim de 
identificar a previsão de bens 
permanentes. 

� Constatando a previsão de bens 
permanentes no acordo, prossiga para 
o 24º passo. 

� Não apresentando previsão de bens 
permanentes, siga para o 28º passo. 

24º Coordenadoria de  
Convênios 

Encaminhar processo à 
Divisão de Patrimônio para 

ciência e providências. 

� Elaborar memorando encaminhando 
processo para a Divisão de 
Patrimônio. 

�  Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Divisão de Patrimônio. 

25º Divisão de 
Patrimônio 

Tomar ciência e 
providências. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
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Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência da celebração do 
convênio envolvendo bens 
permanentes. 

� Elaborar memorando com orientações 
para aquisição de bens permanentes 
ao Requerente. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Requerente. 

26º Requerente 
Tomar ciência das 

orientações da Divisão de 
Patrimônio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência das orientações para 
aquisição de bens permanentes no 
processo encaminhado. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
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Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Divisão de Patrimônio. 

27º Divisão de 
Patrimônio 

Encaminhar processo à 
Coordenadoria de 

Convênios 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Receber processo com a ciência do 
requerente. 

� Elaborar memorando devolvendo o 
processo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

28º Coordenadoria de 
Convênios 

Verificar a existência de 
recursos financeiros no 

acordo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Verificar se existem recursos 
financeiros envolvidos no acordo. 

� Existindo recursos financeiros, seguir 
para o 29º passo. 

� Não existindo recursos financeiros, 
prosseguir para o 33º passo. 
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29º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar processo 
administrativo ao 

Departamento de Gestão 
Orçamentária e Contábil 

para execução 
orçamentária. 

� Elaborar memorando encaminhando 
o processo administrativo para 
execução orçamentária. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Departamento de Gestão 
Orçamentária e Contábil. 

30º Departamento de 
Gestão Orçamentária 

e Contábil 

Realizar a execução 
orçamentária 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Realizar a execução orçamentária. 

� Elaborar memorando devolvendo 
processo após a execução 
orçamentária à Coordenadoria de 
Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 
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� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

31º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar ao 
Departamento de Gestão 

Financeira para a execução 
financeira do acordo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando encaminhando 
o processo administrativo para 
execução financeira. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Departamento de Gestão 
Financeira. 

32º Departamento de 
Gestão Financeira 

Realizar a execução 
financeira 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Realizar a execução financeira do 
acordo. 

� Elaborar memorando devolvendo 
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processo após a execução financeira 
à Coordenadoria de Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

33º Coordenadoria de 
Convênios 

Solicitar prestação de 
contas parcial 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Verificar no acordo cláusula 
requerendo prestação de contas 
parcial e prazo de entrega. 

� Se no acordo não contiver cláusula de 
prestação de contas parcial, aguardar 
até restarem 90 dias para o fim da 
vigência do acordo, para prosseguir 
ao 35º passo. 

� Se o acordo contiver cláusula de 
prestação de contas parcial, aguardar 
o prazo de entrega para prosseguir 
para o próximo item. 

� Elaborar memorando ao Núcleo de 
Propriedade Intelectual para 
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encaminhamento do relatório de 
prestação de contas parcial. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”.  

� Tramitar o processo administrativo ao 
Núcleo de Propriedade Intelectual. 

34º Núcleo de 
Propriedade 
Intelectual 

Obter informações para a 
prestação de contas parcial. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Obter informações para a prestação 
de contas parcial, por meio do 
contato com o Requerente. 

� Elaborar memorando à 
Coordenadoria de Convênios para 
encaminhamento da prestação de 
contas parcial.  

� Juntar e numerar a prestação de 
contas parcial no processo 
administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 
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35º Coordenadoria de 
Convênios 

Emitir aviso de vencimento 
da vigência do acordo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Aguardar até restarem 90 dias para o 
fim da vigência do acordo. 

� Verificar se o Sistema de convênio 
enviou comunicado de término da 
vigência ao e-mail constante no 
cadastro do respectivo convênio, aos 
90, 60 e 30 dias restantes.   

36º Núcleo de 
Propriedade 
Intelectual 

Receber o comunicado de 
aviso de vencimento da 

vigência do acordo 

� Receber e-mail com a comunicação 
de término da vigência do convênio 
nos próximos 90, 60 e 30 dias 
restantes. 

� Verificar se existe o interesse em 
prorrogar o acordo. 

� Não existindo o interesse, prossiga 
para o 39º passo. 

� Existindo o interesse, checar se o 
acordo possui menos de 5 (cinco) 
anos de vigência. 

� Contatar o requerente por e-mail, 
telefone ou qualquer meio de 
comunicação disponível, para 
verificar se concorda em prorrogar o 
acordo, concordando prossiga para o 
37º passo, se não concordar siga para 
o 39º passo. 

� Se o prazo de vigência do convênio 
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estiver com 5 (cinco) anos, deverá ser 
realizado um novo acordo. Prossiga 
para o 39º passo, para dar 
continuidade a esse acordo.  

37º Núcleo de 
Propriedade 
Intelectual 

Solicitar prorrogação do 
acordo. 

� Solicitar processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

� Elaborar memorando justificando a 
prorrogação do acordo. 

� Anexar minuta de prorrogação do 
acordo. 

� Juntar o memorando com a 
justificativa e a minuta de 
prorrogação do acordo ao processo 
administrativo e numerar. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

38º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar justificativa e 
minuta de prorrogação do 

acordo para análise da 
Procuradoria. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar ofício solicitando análise da 
justificativa e da minuta de 
prorrogação do acordo à Procuradoria 
Federal. 

� Acessar a intranet através do link: 
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https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Procuradoria Federal. 

� Os próximos passos devem ser 
considerados a partir do 15º passo. 

39º Coordenadoria de 
Convênios 

Solicitar prestação de 
contas final 

� Elaborar memorando ao Núcleo de 
Propriedade Intelectual, solicitando o 
envio da prestação de contas final do 
acordo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”.  

� Tramitar o processo administrativo ao 
Núcleo de Propriedade Intelectual. 

40º Núcleo de 
Propriedade 
Intelectual 

Obter informações para a 
prestação de contas final. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Obter informações para a prestação 
de contas final, por meio do contato 
com o Requerente. 

� Elaborar memorando à 
Coordenadoria de Convênios para 
encaminhamento da prestação de 
contas final.  
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� Juntar e numerar a prestação de 
contas final no processo 
administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

41º Coordenadoria de 
Convênios 

Regularizar processo 
administrativo para 

encerramento 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar o termo de encerramento de 
processo administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Encerrar” > Encerrar o convênio no 
Sistema de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Divisão de Protocolo. 
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42º Divisão de Protocolo Liquidar processo  
administrativo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Liquidar processo no Trâmite. 
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PROTOCOLOS DE 
INTENÇÕES 

 E  

TERMOS DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA 
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1º Requerente 

Contatar a Coordenadoria 
de Convênios ou a 

Secretaria de Campus e 
informar o interesse em 

celebrar o acordo. 
  

Email: convenio@unifesp.br

Telefone da Coordenadoria de Convênios: 
(11) 5576-4873 

Pessoalmente 

No caso do contato com a Secretaria de 
Campus, a mesma orientará o contato com 

a Coordenadoria de Convênios. 

2º Coordenadoria de 
Convênios 

Orientar a formalização do 
acordo. 

� Informar os documentos necessários 
para formalização do pedido de 
celebração do acordo, conforme 
abaixo: 

Protocolo de Intenções e Termo de 
Cooperação Técnica 

� Justificativa para celebração do 
acordo (1 via);

� Manifestação por escrito da outra 
entidade (1 via);

� Cópia do Ato constitutivo 
(Contrato, Regimento Interno ou 
Estatuto Social) da outra entidade (1 
via);

� Cópia da Procuração do 
Subscritor/ Representante da empresa 
(na hipótese de não possuir poderes 
pelo Estatuto Social) (1 via); 

� Cópia do documento de identidade 
do Subscritor/ Representante da 
Empresa (1 via); 

� Certidões de regularidade fiscal da 
outra entidade (Receita Federal, 
CNPJ, INSS e FGTS) (1 via); 

� Minuta do acordo a ser firmado (3 
vias);  

� Declaração indicando o 
Coordenador do acordo (1 via); 
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� Pedido de Celebração de Convênio 
(2 vias).   

Os documentos deverão ser entregue à 
Coordenadoria de Convênios no 
endereço: 
Rua Sena Madureira, 1500 – 5° andar 
São Paulo/SP - CEP: 04021-001. 

3º Requerente 
Providenciar a 

documentação necessária 
para a formalização da 

proposta de celebração do 
acordo. 

� Providenciar os documentos 
mencionados no 2º passo. 

� O pedido de celebração de convênio é 
obtido através do acesso a intranet 
através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > Pedido de Celebração 
de Convênio.  

� Preencher todos os campos solicitados 
no pedido de celebração de convênio, 
imprimir 2 (duas) vias e assinar. 

4º Coordenadoria de 
Convênios 

Receber a relação de 
documentos 

� Receber a relação de documentos. 

� Conferir se os documentos estão de 
acordo com a relação de documentos 
do 2º passo.  

� Se não estiver de acordo, siga para o 
5º passo.  

� Se estiver de acordo, siga para o 6º 
passo. 

5º Coordenadoria de 
Convênios 

Contatar o requerente para 
regularizar os documentos 
e proceder novamente o 3º 

passo.  

� Entrar em contato com o requerente, 
seja por e-mail, telefone ou qualquer 
meio de comunicação disponível. 

� Proceder novamente o 4º passo ao 
receber novamente a relação de 
documentos. 
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6º Coordenadoria de 
Convênio 

Receber o pedido de 
celebração de convênio na 

Intranet. 

� Receber o pedido de celebração de 
convênio na Intranet. 

� Protocolar uma das vias do pedido de 
celebração de convênio entregue pelo 
Requerente. 

� Devolver ao Requerente a via 
protocolada do pedido de celebração 
de convênio e os demais documentos 
apresentados. 

7º Requerente 
Encaminhar documentos 
para abertura do processo 

administrativo 

� Entregar a via do pedido de 
celebração de convênio protocolado 
pela Coordenadoria de Convênios 
juntamente com a relação de 
documentos, à Divisão de Protocolo 
pessoalmente.  

8º Divisão de Protocolo Providenciar a abertura do 
processo administrativo 

� Autuar e numerar as folhas que foram 
entregue pelo Requerente. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Coordenadoria de 
Convênios. 

9º Coordenadoria de 
Convênio 

Encaminhar para ciência da 
Reitoria. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando solicitando 
análise da conveniência 
administrativa na celebração do 
acordo à Reitoria. 
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� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Reitoria. 

10º Reitoria Tomar ciência da proposta 
de celebração do acordo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo.  

� Tomar ciência da proposta da 
celebração do acordo. 

� Elaborar despacho à Procuradoria 
Federal junto à UNIFESP.  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Procuradoria Federal 
junto à UNIFESP. 

11º Procuradoria Federal 
junto à UNIFESP 

Emitir parecer sobre a 
minuta e os documentos 

que constam no processo.  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
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Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Analisar, conferir e emitir parecer 
sobre a minuta do acordo e os 
documentos. 

� Juntar o parecer da Procuradoria 
Federal ao processo administrativo e 
numerar as folhas. 

Situação 1: Parecer Favorável 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”.  

� Tramitar o processo administrativo 
com o parecer da Procuradoria 
Federal para a Reitoria. 

� Prosseguir para o 15º passo. 

Situação 2: Parecer Desfavorável 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
com o parecer da Procuradoria 
Federal para a Coordenadoria de 
Convênios. 

� Prosseguir para o 12º passo. 
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12º Coordenadoria de 
Convênios 

Tomar ciência do parecer 
da Procuradoria Federal. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência do parecer da 
Procuradoria Federal. 

� Elaborar memorando encaminhando o 
processo à Requerente para adequar o 
processo ao parecer emitido. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Requerente. 

13º Requerente 
Adequar o processo 

administrativo ao parecer 
emitido pela Procuradoria 

Federal  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Adequar o processo administrativo ao 
parecer emitido pela Procuradoria 
Federal junto à UNIFESP. 

� Elaborar memorando encaminhando o 
processo administrativo com as 
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adequações à Coordenadoria de 
Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

14º Coordenadoria de 
Convênios 

Tomar ciência das 
adequações realizadas e 
encaminhar novamente à 

Procuradoria Federal. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência das adequações 
realizadas pelo Requerente. 

� Elaborar ofício à Procuradoria 
Federal, informando as adequações 
realizadas pelo Requerente, para nova 
análise dos documentos. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 
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� Tramitar o processo administrativo 
para a Procuradoria Federal junto à 
UNIFESP. 

� Seguir para o 11º passo novamente. 

15º Reitoria Providenciar a assinatura 
do Reitor no acordo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Providenciar a assinatura do Reitor 
no acordo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

16º Coordenadoria de 
Convênios 

Dar prosseguimento ao 
processo de acordo com as 

assinaturas contidas no 
acordo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Verificar as assinaturas contidas no 
termo de convênio:

Situação 1: O acordo está assinado pelas 
partes 

� Providenciar a publicação do 
convênio no Diário Oficial da União, 
prossiga para o 17º passo. 
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Situação 2: O acordo não está assinado 
pela(s) outra(s) parte(s)  

� Providenciar a(s) assinatura(s) da(s) 
outra(s) parte(s) no acordo. 

� Receber acordo assinado pelas partes 
e juntar ao processo administrativo e 
numerar as folhas. 

� Prosseguir para o 17º passo. 

17º Coordenadoria de 
Convênios 

Publicação do acordo no 
Diário Oficial da União 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar texto para publicação no 
Diário Oficial da União. 

� Enviar o texto da publicação à 
Imprensa Nacional através do link: 
http://incom.in.gov.br/asps/login.asp
?op=2.  

� Imprimir publicação no Diário 
Oficial da União por meio do acesso 
ao link: http://portal.in.gov.br/.  

� Juntar e numerar a publicação do 
convênio no processo administrativo. 

� Acrescentar informações do 
convênio no Sistema de convênio 
acessando a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
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Consultar convênio desejado  

� Digitalizar o acordo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Complementar” > Anexar arquivo 
digitalizado. 

18º Coordenadoria de 
Convênios 

Solicitar prestação de 
contas parcial 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Verificar no o acordo cláusula 
requerendo prestação de contas 
parcial. 

� Se no o acordo não contiver cláusula 
de prestação de contas parcial, 
aguardar até restarem 90 dias para o 
fim da vigência do convênio, para 
prosseguir ao 20º passo. 

� Se o o acordo contiver cláusula de 
prestação de contas parcial, aguardar 
o prazo de entrega para prosseguir 
para o próximo item. 

� Elaborar memorando ao Requerente 
para encaminhamento do relatório de 
atividades. 

� Acessar a intranet através do link: 
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https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”.  

� Tramitar o processo administrativo ao 
Requerente. 

19º Requerente 
Obter informações para a 

prestação de contas parcial. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Obter informações para a prestação 
de contas parcial. 

� Elaborar memorando à 
Coordenadoria de Convênios para 
encaminhamento da prestação de 
contas parcial.  

� Juntar e numerar a prestação de 
contas parcial no processo 
administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

20º Coordenadoria de 
Convênios 

Emitir aviso de vencimento 
da vigência do o acordo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
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Receber”, e receber o processo. 

� Aguardar até restarem 90 dias para o 
fim da vigência do o acordo. 

� Verificar se o Sistema de convênio 
enviou comunicado de término da 
vigência ao e-mail constante no 
cadastro do respectivo o acordo, aos 
90, 60 e 30 dias restantes.   

21º Requerente Receber o comunicado de 
aviso de vencimento da 

vigência do o acordo 

� Receber e-mail com a comunicação 
de término da vigência do convênio 
nos próximos 90, 60 e 30 dias 
restantes. 

� Verificar se existe o interesse em 
prorrogar o acordo. 

� Não existindo o interesse, prossiga 
para o 24º passo. 

� Existindo o interesse, checar se o 
convênio possui menos de 5 (cinco) 
anos de vigência. 

� Se o prazo de vigência do convênio 
estiver com 5 (cinco) anos, deverá ser 
realizado um novo o acordo. Prossiga 
para o 24º passo, para dar 
continuidade a esse o acordo.   

� Se o acordo tiver menos de 5 (cinco) 
anos, seguir para o 22º passo. 

22º Requerente Solicitar prorrogação do 
acordo 

� Solicitar processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
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Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando justificando a 
prorrogação do acordo. 

� Anexar minuta de prorrogação do 
acordo. 

� Juntar o memorando com a 
justificativa e a minuta de 
prorrogação do acordo ao processo 
administrativo e numerar. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

23º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar justificativa e 
minuta de prorrogação do 

acordo para análise da 
Procuradoria. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar ofício solicitando análise da 
justificativa e da minuta de 
prorrogação do acordo à Procuradoria 
Federal. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 
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� Tramitar o processo administrativo à 
Procuradoria Federal. 

� Os próximos passos devem ser 
considerados a partir do 11º passo. 

24º Coordenadoria de 
Convênios 

Solicitar prestação de 
contas final 

� Elaborar memorando ao Requerente 
solicitando o envio da prestação de 
contas final do convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”.  

� Tramitar o processo administrativo ao 
Requerente. 

25º Requerente 
Obter informações para a 
prestação de contas final. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Obter informações para a prestação 
de contas final. 

� Elaborar memorando à 
Coordenadoria de Convênios para 
encaminhamento da prestação de 
contas final.  

� Juntar e numerar a prestação de 
contas final no processo 
administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
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Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

26º Coordenadoria de 
Convênios 

Regularizar processo 
administrativo para 

encerramento 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar o termo de encerramento de 
processo administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Encerrar” > Encerrar o convênio no 
Sistema de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Divisão de Protocolo. 

27º Divisão de Protocolo Liquidar processo 
administrativo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Liquidar processo no Trâmite. 
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TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA 

ESTÁGIOS 
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1º 
Instituição Privada/ 
Pública, Discente/ 

Docente. 

Contatar a Pró Reitoria de 
Graduação ou a Secretaria 
do Campus para orientação 

sobre os procedimentos 

Email: todosprograd@unifesp.br 
Telefone: (11) 5576-4244 

2º 
Pró Reitoria de 
Graduação ou a 

Secretaria do 
Campus 

Orientar a formalização do 
convênio, de acordo com a 
situação que o interessado 

enquadrar-se.  

Email: todosprograd@unifesp.br 
Telefone: (11) 5576-4244 

Situação 1 
 Instituição Privada com a condição de 
aceite da minuta padrão da UNIFESP: 

� Preencher o cadastro da empresa 
através do acesso ao link: 
<http://www.unifesp.br/prograd/app_ 

     prograd/termo_convenio/form_ 
     termo_ de_convenio/form_termo_de 
     _convenio.php>, gerando-se a minuta                    
da convênio.  

� Entregar a relação de documentos 
abaixo à Secretaria do Campus: 

� 2 (duas) vias do Termo de Convênio 
devidamente assinadas;  

� Cópia simples do Estatuto Social da 
Empresa;  

� Cópia simples da Ata de Eleição da 
Diretoria;  

� Cópia simples da Procuração do 
Subscritor/ Representante da empresa 
(na hipótese de não possuir poderes 
pelo Estatuto Social); 

� Cópia simples do documento de 
identidade do Subscritor/ 
Representante da Empresa; 

3º Instituição Pública e 
Privada, e Agente de 

Integração 

Atender as orientações 
conforme a situação do 

interessado. 

Situação 2 
 Instituições que não enquadram-se na 

minuta padrão da UNIFESP: 
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� Preenchimento da sua própria minuta. 
  
� Entregar a relação de documentos 

abaixo à Secretaria do Campus: 
� 2 (duas) vias do Termo de Convênio 

devidamente assinadas;  
� Cópia simples do Estatuto Social da 

Empresa;  
� Cópia simples da Ata de Eleição da 

Diretoria;  
� Cópia simples da Procuração do 

Subscritor/ Representante da empresa 
(na hipótese de não possuir poderes 
pelo Estatuto Social); 

� Cópia simples do documento de 
identidade do Subscritor/ 
Representante da Empresa; 

� Entregar a relação de documentos 
abaixo à Secretaria do Campus, caso 
seja instituição pública: 

� 2 (duas) vias do Termo de Convênio 
devidamente assinadas;  

� Cópia simples do Regimento Interno;  
� Cópia simples da Portaria de 

Nomeação do Subscritor/ 
Representante da instituição 
publicado em Diário Oficial; 

   Situação 3 
 Instituição Pública com a condição de 
aceite da minuta padrão da UNIFESP: 

� Preencher o cadastro da instituição 
através do acesso ao link: 
<http://www.unifesp.br/prograd/app_ 

     prograd/termo_convenio/form_ 
     termo_ de_convenio/form_termo_de 
     _convenio.php>, gerando-se a minuta                    
da convênio.  
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� Entregar a relação de documentos 
abaixo à Secretaria do Campus: 

� 2 (duas) vias do Termo de Convênio 
devidamente assinadas;  

� Cópia simples do Regimento Interno;  
� Cópia simples da Portaria de 

Nomeação do Subscritor/ 
Representante da instituição; 

� Cópia simples da Portaria de 
Nomeação do Subscritor/ 
Representante da instituição 
publicado em Diário Oficial; 

4º Secretaria do Campus

Receber e conferir a 
minuta preenchida e 

assinada, com a relação de 
documentos, conforme as 
situações previstas no 3º 

passo. 

� Receber a minuta e a relação de 
documentos. 

� Conferir se a minuta e os documentos 
encaminhados pela instituição estão 
de acordo com a situação na qual a 
instituição enquadra-se, conforme o 
3º passo. 

� Se não estiver de acordo com a 
situação aderida no 3º passo, siga 
para o 5º passo. 

� Se estiver de acordo com a situação 
aderida no 3º passo, siga para o 6º 
passo. 

5º Secretaria do Campus

Contatar a instituição para 
regularizar a minuta e/ou 
documentos, conforme 
situação aderida no 3º 

passo e proceder 
novamente o 4º passo.  

� Entrar em contato com a instituição, 
seja por e-mail, telefone ou qualquer 
meio de comunicação disponível. 

� Proceder novamente o 4º passo ao 
receber novamente a minuta e/ou 
documentos. 

6º Secretaria do Campus
Encaminhar a minuta e os 

documentos para ciência da 
proposta e manifestação 

� Elaborar memorando encaminhando a 
minuta e os documentos para ciência da 
proposta e manifestação institucional da 
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institucional da Pró 
Reitoria de Graduação 

Pró Reitoria de Graduação. 
� Encaminhar memorando juntamente 
com a minuta e os documentos para a Pró 
Reitoria de Graduação. 

7º Pró Reitoria de 
Graduação 

Tomar ciência da proposta 
e realizar a manifestação 

institucional 

� Receber memorando com a minuta e 
os documentos encaminhados. 

� Tomar ciência da proposta do 
convênio de estágio. 

� Elaborar memorando informando a 
manifestação institucional do Pró Reitor, 
em realizar tal convênio. 

8º Pró Reitoria de 
Graduação 

Preencher o pedido de 
celebração de convênio e 
entregar à Coordenadoria 

de Convênios. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios UNIFESP” > 
Pedido de Celebração de Convênio. 

� Preencher todos os campos 
solicitados no pedido de celebração de 
convênio. 

� Imprimir 2 (duas) vias do pedido de 
celebração de convênio preenchido. 

� Elaborar ofício à Procuradoria 
Federal junto à UNIFESP, solicitando a 
análise, conferência e parecer da minuta e 
dos documentos, conforme situação 
aderida no 3º passo. 

� Entregar na Coordenadoria de 
Convênios: 

� A minuta do termo de convênio 
preenchida e assinada, recebida no 4º 
passo. 

� Relação de documentos recebidos no 
4º passo. 

� 2 (duas) vias do pedido de celebração 
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de convênio impresso. 
� Ofício endereçado à Procuradoria 

Federal junto à UNIFESP. 

9º Coordenadoria de 
Convênio 

Conferir os documentos 
entregues e receber o 

pedido de celebração de 
convênio na Intranet. 

� Conferir a minuta e os documentos 
conforme a situação aderida no 3º 
passo. 

� Se a minuta e/ou documentos 
estiverem em desacordo com a 
situação aderida no 3º passo, devolver 
à Pró Reitoria de Graduação para 
adequação, siga para o 10º passo. 

� Se a minuta e/ou documentos 
estiverem de acordo com a situação 
aderida no 3º passo: 

� Receber o pedido de celebração de 
convênio na Intranet. 

� Protocolar uma das vias do pedido de 
celebração de convênio entregue pela 
Pró Reitoria de Graduação. 

� Devolver à Pró Reitoria de 
Graduação, a via protocolada do 
pedido de celebração de convênio, a 
minuta do termo de convênio e os 
demais documentos apresentados pela 
Pró Reitoria de Graduação. 

� Prosseguir para o 13º passo. 

10º Pró Reitoria de 
Graduação 

Encaminhar à Secretaria do 
Campus a minuta e/ou 

documentos para 
adequação à situação 
aderida no 3º passo. 

� Elaborar memorando solicitando 
adequação da minuta e/ou dos 
documentos conforme a situação 
aderida no 3º passo. 

� Encaminhar memorando e 
documentos para adequação. 

11º Secretaria do Campus Providenciar a adequação 
da minuta e/ou dos 

documentos. 

� Receber memorando e documentos 
encaminhados pela Pró Reitoria de 
Graduação, para adequação. 
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� Verificar o que se precisa adequar, e 
realizar novamente o 5º passo. 

� Elaborar e encaminhar memorando 
juntamente com a minuta e os 
documentos adequados para a Pró 
Reitoria de Graduação. 

12º Pró Reitoria de 
Graduação 

Encaminhar novamente os 
documentos para a 
Coordenadoria de 

Convênios 

� Receber memorando com a minuta e 
os documentos adequados. 

� Encaminhar para a Coordenadoria de 
Convênio. 

� Prosseguir para o 9º passo. 

13º Pró Reitoria de 
Graduação 

Encaminhar documentos 
para abertura do processo 

administrativo 

� Entregar a via do pedido de 
celebração de convênio protocolado 
pela Coordenadoria de Convênios 
juntamente com a minuta do termo de 
convênio e os demais documentos 
devolvidos no 9º passo, à Divisão de 
Protocolo pessoalmente.  

14º Divisão de Protocolo Providenciar a abertura do 
processo administrativo 

� Autuar e numerar as folhas que foram 
entregues pela Pró Reitoria de 
Graduação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para Procuradoria, para 
prosseguimento do ofício elaborado 
no 8º passo. 

15º Procuradoria Federal 
junto à UNIFESP 

Emitir parecer sobre a 
minuta e os documentos, 

conforme situação aderida 
no 3º passo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
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”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Analisar, conferir e emitir parecer, 
considerando a situação aderida no 3º 
passo, sobre a minuta do termo de 
convênio e os documentos. 

� Juntar o parecer da Procuradoria 
Federal ao processo administrativo e 
numerar as folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
com o parecer da Procuradoria 
Federal para a Pró Reitoria de 
Graduação. 

16º Pró Reitoria de 
Graduação 

Dar prosseguimento ao 
processo de acordo com o 
parecer da Procuradoria 

Federal. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Verificar o parecer da Procuradoria 
Federal.

Situação 1: Parecer Favorável 

� Providenciar a assinatura do Pró 
Reitor.  

� Elaborar memorando à 
Coordenadoria de Convênios, 
encaminhando o termo de convênio 
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assinado pelo Pró Reitor. 

� Juntar memorando ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”.  

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

� Prosseguir ao 19º passo. 

Situação 2: Parecer Desfavorável 

� Elaborar memorando à Secretaria  
     de Campus, informando as alterações 

na minuta ou nos documentos 
requeridos pelo parecer da 
Procuradoria. 

� Juntar memorando ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”.  

� Tramitar o processo administrativo à 
Secretaria de Campus para adequação 
ao parecer. 

� Prosseguir ao 17º passo. 
17º Secretaria de Campus Providenciar a adequação 

da minuta e/ou dos 
documentos ao parecer 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
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emitido pela Procuradoria 
Federal. 

“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Providenciar a adequação da minuta 
e/ou dos documentos ao parecer 
emitido pela Procuradoria Federal. 

� Elaborar memorando à Pró Reitoria 
de Graduação, informando as 
adequações realizadas. 

� Juntar memorando ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Pró Reitoria de Graduação. 

18º Pró Reitoria de 
Graduação 

Tomar ciência da 
adequação efetuada pela 

Secretaria de Campus 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência da adequação 
realizada. 

� Elaborar ofício à Procuradoria 
Federal, informando as adequações 
para nova análise. 

� Juntar o ofício ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 
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� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Procuradoria Federal. 

� Prossiga para o 15º passo. 

19º Coordenadoria de 
Convênios 

Publicação do termo de 
convênio no Diário Oficial 

da União 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Juntar 1 (uma) via do termo de 
convênio assinado ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 

� Elaborar texto para publicação no 
Diário Oficial da União. 

� Enviar o texto da publicação à 
Imprensa Nacional através do link: 
http://incom.in.gov.br/asps/login.asp
?op=2.  

� Imprimir publicação no Diário 
Oficial da União por meio do acesso 
ao link: http://portal.in.gov.br/.  

� Juntar e numerar a publicação do 
convênio no processo administrativo. 

� Acrescentar informações do 
convênio no Sistema de convênio 
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acessando a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado  

� Digitalizar termo de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Complementar” > Anexar arquivo 
digitalizado. 

20º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar termo de 
convênio assinado e cópia 
da publicação no Diário 
Oficial à Secretaria de 
Campus, para ciência e 
encaminhamento dos 

documentos a outra parte 
do convênio. 

� Elaborar memorando encaminhando 1 
(uma) das vias do termo de convênio 
assinado à Secretaria de Campus,
juntamente com uma cópia da 
publicação do convênio no Diário 
Oficial, para ciência e 
encaminhamento dos documentos a 
outra parte do convênio. 

� Juntar o memorando ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Secretaria de Campus. 

21º Secretaria de Campus Enviar o termo de 
convênio assinado 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
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nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar um ofício de 
encaminhamento do termo do 
convênio assinado à outra parte do 
convênio, juntamente com uma cópia 
da publicação no Diário Oficial. 

  
� Envelopar os documentos 

mencionados acima com o ofício de 
encaminhamento.  

� Entregar o envelope à Divisão de 
Protocolo, para envio ao Correio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”.  

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

22º Coordenadoria de 
Convênios 

Solicitar prestação de 
contas parcial 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Verificar no termo de convênio 
cláusula requerendo prestação de 
contas parcial, através de relatório de 
atividades e prazo de entrega. 

� Se no termo de convênio não contiver 
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cláusula de prestação de contas 
parcial, aguardar até restarem 90 dias 
para o fim da vigência do convênio, 
para prosseguir ao 26º passo. 

� Se o termo de convênio contiver 
cláusula de prestação de contas 
parcial, aguardar o prazo de entrega 
para prosseguir para o próximo item. 

� Elaborar memorando à Pró Reitoria 
de Graduação para encaminhamento 
do relatório de atividades. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”.  

� Tramitar o processo administrativo à 
Pró Reitoria de Graduação. 

23º Pró Reitoria de 
Graduação 

Solicitar prestação de 
contas parcial e rescisão do 

estágio, caso houver, à 
Secretaria de Campus. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando solicitando à 
Secretaria de Campus, a prestação de 
contas parcial e rescisão do estágio, 
caso houver.  

� Juntar o memorando ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
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nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Secretaria de Campus. 

24º Secretaria de Campus
Obter informações para a 

prestação de contas parcial.

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Obter informações para a prestação 
de contas parcial e se houve rescisão 
do estágio, por meio do contato com 
o Requerente. 

� Elaborar memorando à Pró Reitoria 
de Graduação para encaminhamento 
da prestação de contas parcial.  

� Juntar e numerar a prestação de 
contas parcial no processo 
administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Pró Reitoria de Graduação. 

25º Pró Reitoria de 
Graduação 

Tomar ciência e 
encaminhar a prestação de 

contas parcial à 
Coordenadoria de 

Convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
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”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Receber e tomar ciência da prestação 
de contas parcial encaminhada pela 
Secretaria de Campus.  

� Elaborar memorando à 
Coordenadoria de Convênios para 
encaminhamento do relatório de 
atividades recebido.  

� Juntar e numerar o memorando ao 
processo administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

26º Coordenadoria de 
Convênios 

Emitir aviso de vencimento 
da vigência do convênio 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Aguardar até restarem 90 dias para o 
fim da vigência do convênio. 

� Verificar se o Sistema de convênio 
enviou comunicado de término da 
vigência ao e-mail constante no 
cadastro do respectivo convênio, aos 
90, 60 e 30 dias restantes.   
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27º Pró Reitoria de 
Graduação e a 

Secretaria de Campus

Receber o comunicado de 
aviso de vencimento da 
vigência do convênio 

� Receber e-mail com a comunicação 
de término da vigência do convênio 
nos próximos 90, 60 e 30 dias 
restantes. 

� A Secretaria de Campus verificará se 
existe o interesse em prorrogar o 
convênio. 

� Não existindo o interesse, prossiga 
para o 31º passo. 

� Existindo o interesse, contatar a 
Instituição conveniada por e-mail, 
telefone ou qualquer meio de 
comunicação disponível. 

� Se a Instituição conveniada concordar 
em prorrogar, checar se o convênio 
possui menos de 5 (cinco) anos de 
vigência. 

� Se o convênio tiver menos de 5 
(cinco) anos de vigência, prossiga 
para o 28º passo. 

� Se o prazo de vigência do convênio 
estiver com 5 (cinco) anos, deverá ser 
realizado um novo convênio. Prossiga 
para o 31 º passo, para dar 
continuidade a esse convênio.   

28º Secretaria de Campus Solicitar prorrogação do 
convênio 

� Solicitar o encaminhamento do 
processo à Coordenadoria de 
Convênios. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
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”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando justificando a 
prorrogação do convênio. 

� Anexar minuta de prorrogação do 
convênio. 

� Juntar e numerar a justificativa e a 
minuta de prorrogação do convênio 
ao processo administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Pró Reitoria de Graduação. 

29º Pró Reitoria de 
Graduação 

Manifestar-se quanto à 
prorrogação do convênio 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando com a 
manifestação do Pró Reitor quanto à 
relevância da prorrogação do 
convênio. 

� Juntar e numerar o memorando ao 
processo administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
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Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

30º Coordenadoria de 
Convênios 

Dar prosseguimento a 
solicitação 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar ofício de encaminhamento 
da solicitação de prorrogação do 
convênio à Procuradoria Federal. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Procuradoria Federal. 

� Os próximos passos a partir do 15º 
passo, sendo que distinção que deverá 
ser feita é em relação aos 
documentos, em que neste momento 
os documentos são: minuta de 
prorrogação do convênio e 
justificativa. 

31º Coordenadoria de 
Convênios 

Solicitar prestação de 
contas final 

� Elaborar memorando à Pró Reitoria 
de Graduação para encaminhamento 
do relatório final de atividades. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Universidade Federal de São Paulo 
Coordenadoria de Convênios 
�

Procedimentos para formalização e gerenciamento dos convênios de estágio

Passo Por quem? O que fazer? Como fazer? 

112

Administrativos” > “Trâmite”.  

� Tramitar o processo administrativo à 
Pró Reitoria de Graduação. 

32º Pró Reitoria de 
Graduação 

Solicitar prestação de 
contas final à Secretaria de 

Campus. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando solicitando à 
Secretaria de Campus, a prestação de 
contas final. 

� Juntar o memorando ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Secretaria de Campus. 

33º Secretaria de Campus Obter informações para a 
prestação de contas final. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Obter informações para a prestação 
de contas final, por meio do contato 
com o Requerente. 
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� Elaborar memorando à Pró Reitoria 
de Graduação para encaminhamento 
da prestação de contas final.  

� Juntar e numerar a prestação de 
contas final ao processo 
administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Pró Reitoria de Graduação. 

34º Pró Reitoria de 
Graduação 

Tomar ciência e 
encaminhar a prestação de 

contas final à 
Coordenadoria de 

Convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Receber e tomar ciência da prestação 
de contas final encaminhada pela 
Secretaria de Campus.

� Elaborar memorando à 
Coordenadoria de Convênios para 
encaminhamento do relatório de 
atividades final recebido.  

� Juntar e numerar o memorando ao 
processo administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 
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� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

35º Coordenadoria de 
Convênios 

Regularizar processo 
administrativo para 

encerramento 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar o termo de encerramento de 
processo administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Encerrar” > Encerrar o convênio no 
Sistema de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Divisão de Protocolo. 

36º Divisão de Protocolo Liquidar processo 
administrativo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Liquidar processo no Trâmite.  
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TERMO DE 
COOPERAÇÃO  

FINEP – FINANCIADORA 
DE ESTUDOS E PROJETOS 
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1º Requerente  
(Pesquisador) 

Encaminhar o projeto à 
Coordenadoria de 

Convênios.  

� Encaminhar o projeto, para o e-mail 
convenio@unifesp.br ou 
pessoalmente. 

2º Coordenadoria de 
Convênios 

Receber o projeto  

� Receber o projeto do requerente. 

� Encaminhar o projeto para a Divisão 
de Protocolo para abertura do 
processo administrativo. 

3º Divisão de Protocolo Providenciar a abertura do 
processo administrativo 

� Autuar e numerar as folhas entregues 
do projeto. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Coordenadoria de 
Convênios. 

4º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar para análise da 
Comissão – Pró Reitoria de 
Pós Graduação de Pesquisa 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando à Pró Reitoria 
de Pós Graduação de Pesquisa, para 
analisar o projeto. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
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“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Pró Reitoria de Pós Graduação de 
Pesquisa. 

5º Pró Reitoria de Pós 
Graduação de 

Pesquisa 

Analisar o projeto 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Comissão analisa o projeto. 

� Elaborar memorando encaminhando a 
análise do projeto. 

�  Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

6º Coordenadoria de 
Convênios 

Tomar ciência da análise 
realizada.  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência da análise realizada. 
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� Se análise não foi favorável, 
comunicar a não aprovação ao 
Requerente, seguir para o 7º passo. 

� Se análise foi favorável, seguir para o 
11º passo. 

7º Coordenadoria de 
Convênio 

Comunicar a não aprovação 
do projeto. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando ao requerente 
informando-o da não aprovação do 
projeto. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo ao 
Requerente. 

8º Requerente Tomar ciência da não 
aprovação do projeto. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência da não aprovação do 
projeto. 
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� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Coordenadoria de 
Convênios. 

9º Coordenadoria de 
Convênios 

Regularizar processo 
administrativo para 

encerramento 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar o termo de encerramento de 
processo administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Encerrar” > Encerrar o convênio no 
Sistema de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Divisão de Protocolo. 
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10º Divisão de Protocolo Liquidar processo 
administrativo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Liquidar processo no Trâmite. 

11º Coordenadoria de 
Convênio 

Solicitar análise contábil do 
projeto 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando solicitando a 
análise contábil do projeto ao órgão 
contábil competente. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo ao 
órgão contábil competente. 

12º Órgão contábil 
competente 

Realizar a análise contábil 
do projeto 

�Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 
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� Realizar a análise contábil do projeto. 

� Elaborar memorando informando o 
resultado da análise contábil à 
Coordenadoria de Convênios. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

13º Coordenadoria de 
Convênios 

Verificar a análise contábil 

�Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

�Verificar se a análise contábil foi 
favorável ou não. 

�Se a análise contábil for favorável, 
prossiga para o 15º passo.  

�Caso a análise não tenha sido 
favorável, elaborar memorando 
solicitando a adequação conforme 
análise contábil. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 
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� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

�Tramitar o processo administrativo 
para o Requerente. 

14º Requerente Adequar o processo 
administrativo conforme 

análise contábil 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Adequar o processo administrativo ao 
parecer emitido pelo órgão contábil 
competente. 

� Elaborar memorando encaminhando o 
processo administrativo com as 
adequações à Coordenadoria de 
Convênios. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

� Prossiga para as atividades do 11º 
passo. 
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15º Coordenadoria de 
Convênio 

Encaminhar para ciência da 
Reitoria. 

� Elaborar memorando solicitando 
manifestação quanto ao projeto à 
Reitoria. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Reitoria. 

16º Reitoria Manifestar quanto ao 
projeto. 

�Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo.  

�Manifestar quanto ao projeto. 

Situação favorável 

� Se a manifestação for favorável, o 
Reitor assina o projeto. 

� Elaborar memorando à Coordenadoria 
de Convênios para envio do projeto 
assinado.  

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 
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� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

� Seguir ao 17º passo. 

Situação desfavorável 

� Elaborar memorando à Coordenadoria 
de Convênios para comunicar a não 
aprovação do projeto pelo Reitor. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

� Proceder do 7º ao 10º passo. 

17º Coordenadoria de 
Convênios 

Enviar o projeto assinado 
ao Requerente  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando enviando o 
projeto assinado ao Requerente. 
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� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo ao 
Requerente. 

18º Requerente Enviar o projeto para 
aprovação da FINEP 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Enviar o projeto para aprovação da 
FINEP. 

� Aguarda aprovação da FINEP. 

� Caso não seja aprovado, o 
requerente comunicará a 
Coordenadoria de Convênios, através 
de memorando. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 
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� Após tomar ciência da não aprovação, 
proceder ao 9º e 10º passo.   

� Caso seja aprovado, o requerente 
receberá um e-mail da FINEP, 
contendo o termo de cooperação e 
outros documentos. 

19º Requerente 
(Pesquisador)  

Encaminhar a 
Coordenadoria de 

Convênios, aprovação do 
projeto e os documentos 

enviados pela FINEP  

� Encaminhar o e-mail recebido da 
FINEP, para o e-mail 
convenio@unifesp.br, contendo: 

Se prever a transferência de recursos 
financeiros: 

� Formulários para assinatura do Pró 
Reitor de Administração e Reitor; 

� Relação de documentos 
necessários; 

� Minuta do Termo de Cooperação; 
� Cópia do projeto encaminhado à 

FINEP; 

Se não prever a transferência de 
recursos financeiros: 

� Minuta do Termo de Cooperação; 
� Cópia do projeto encaminhado à 

FINEP; 

20º Coordenadoria de 
Convênios 

Solicitar o preenchimento 
do pedido de celebração do 

termo de cooperação 

� Confirmar o recebimento do e-mail 
ao Requerente. 

� Solicitar e orientar o preenchimento 
do pedido de celebração do termo de 
cooperação. 

21º Requerente Preencher o pedido de 
celebração do termo de 

cooperação 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > Pedido de Celebração 
de Convênio. 
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� Preencher todos os campos 

solicitados no pedido de celebração 
do termo de cooperação e imprimir 2 
(duas) vias. 

� Enviar as 2 (duas) vias do pedido de 
celebração do termo de cooperação 
preenchido e assinado à 
Coordenadoria de Convênios, 
juntamente com o processo 
administrativo.  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Coordenadoria de 
Convênios. 

22º Coordenadoria de 
Convênio 

Receber o pedido de 
celebração do termo de 
cooperação na Intranet. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Receber o pedido de celebração de 
convênio na Intranet. 

� Caso o projeto preveja a transferência 
de recursos financeiros, providenciar 
os documentos mencionados na 
relação de documentos do 19º passo. 

� Juntar documentos e o pedido de 
celebração de convênio ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 
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� Se o projeto não prever a 
transferência de recursos financeiros, 
apenas juntar o pedido de celebração 
de convênio no processo 
administrativo e numerar as folhas. 

23º Coordenadoria de 
Convênio 

Encaminhar para ciência da 
Reitoria. 

� Elaborar memorando solicitando a 
ciência do pedido de celebração do 
termo de cooperação à Reitoria. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Reitoria. 

24º Reitoria Tomar ciência da proposta 
de celebração do termo de 

cooperação. 

�Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo.  

�Tomar ciência da proposta da 
celebração do termo de cooperação. 

� Elaborar despacho à Procuradoria 
Federal junto à UNIFESP.  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 
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� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Procuradoria Federal 
junto à UNIFESP. 

25º Procuradoria Federal 
junto à UNIFESP 

Emitir parecer sobre a 
minuta e os documentos 

que constam no processo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Analisar, conferir e emitir parecer 
sobre a minuta do termo de 
cooperação e os documentos, se 
houver. 

� Juntar o parecer da Procuradoria 
Federal ao processo administrativo e 
numerar as folhas. 

Situação 1: Parecer Favorável 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”.  

� Tramitar o processo administrativo 
para a Reitoria. 

� Prosseguir para o 29º passo. 

Situação 2: Parecer Desfavorável 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
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Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

� Prosseguir para o 26º passo. 

26º Coordenadoria de 
Convênios 

Tomar ciência do parecer 
da Procuradoria Federal. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência do parecer da 
Procuradoria Federal. 

� Elaborar memorando encaminhando o 
processo ao Requerente para adequar 
o processo ao parecer emitido. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Requerente. 

27º Requerente 
Adequar o processo 

administrativo ao parecer 
emitido pela Procuradoria 

Federal  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
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Receber”, e receber o processo. 

� Adequar o processo administrativo ao 
parecer emitido pela Procuradoria 
Federal junto à UNIFESP. 

� Elaborar memorando encaminhando o 
processo administrativo com as 
adequações à Coordenadoria de 
Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

28º Coordenadoria de 
Convênios 

Tomar ciência das 
adequações realizadas e 
encaminhar novamente à 

Procuradoria Federal. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência das adequações 
realizadas pelo Requerente. 

� Elaborar ofício à Procuradoria 
Federal, informando as adequações 
realizadas pelo Requerente, para nova 
análise. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
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folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Procuradoria Federal junto à 
UNIFESP. 

� Seguir para o 25º passo novamente. 

29º Reitoria Providenciar a assinatura 
do Reitor no termo de 

cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Providenciar a assinatura do Reitor 
no termo de cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

30º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar formulários 
para assinatura do Pró 

Reitor de Administração. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 
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� Elaborar memorando à Pró Reitoria 
de Administração, solicitando a 
assinatura nos formulários 
encaminhados pela FINEP.  

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Pró Reitoria de Administração. 

31º Pró Reitoria de 
Administração 

Providenciar a assinatura 
do Pró Reitor nos 

formulários encaminhados 
pela FINEP. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Providenciar a assinatura do Pró 
Reitor nos formulários encaminhados 
pela FINEP. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

32º Coordenadoria de 
Convênios 

Enviar o termo de 
cooperação para assinatura 

e publicação pela 
Concedente. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
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Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar ofício à concedente para 
providenciar a assinatura no termo de 
cooperação e publicação no Diário 
Oficial. 

�Juntar ofício elaborado ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 

�Providenciar o envio do termo de 
cooperação à concedente. 

�Aguardar o recebimento do termo de 
cooperação assinado e publicado. 

33º Coordenadoria de 
Convênios 

Receber o termo de 
cooperação assinado e 

publicado 

� Receber termo de cooperação 
assinado e publicado no Diário 
Oficial da União. 

� Elaborar memorando encaminhando 
uma cópia do termo de cooperação 
com a publicação ao Requerente. 

� Juntar e numerar o termo de 
cooperação, a publicação no Diário 
Oficial e o memorando de 
encaminhamento das cópias dos 
documentos ao requerente no 
processo administrativo. 

� Acrescentar informações do convênio 
no Sistema de convênio acessando a 
intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado.  
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� Digitalizar termo de cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Complementar” > Anexar arquivo 
digitalizado. 

34º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar processo 
administrativo ao órgão 

contábil competente para 
execução orçamentária. 

� Elaborar memorando encaminhando 
o processo administrativo para 
execução orçamentária. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para ao órgão contábil competente. 

35º Órgão contábil 
competente 

Realizar a execução 
orçamentária 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Realizar a execução orçamentária 
(recebimento dos créditos, 
procedimentos contábeis, orienta o 
requerente sobre o repasse e 
remanejamentos). 

� Elaborar memorando devolvendo 
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processo após a execução 
orçamentária à Coordenadoria de 
Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

36º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar ao órgão 
financeiro competente para 
a execução financeira do 

termo de cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando encaminhando 
o processo administrativo para 
execução financeira. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para ao órgão financeiro competente. 
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37º Órgão financeiro 
competente 

Realizar a execução 
financeira 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Realizar a execução financeira do 
termo de cooperação. 

� Elaborar memorando devolvendo 
processo após a execução financeira 
à Coordenadoria de Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

38º Coordenadoria de 
Convênios 

Emitir aviso de vencimento 
da vigência do termo de 

cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Aguardar até restarem 90 dias para o 
fim da vigência do termo de 
cooperação. 

� Verificar se o Sistema de convênio 
enviou comunicado de término da 
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vigência ao e-mail constante no 
cadastro do respectivo convênio, aos 
90, 60 e 30 dias restantes.   

39º Órgão contábil 
competente 

Obter informações sobre a 
prorrogação do termo de 

cooperação. 

� Obter informações sobre a 
prorrogação do termo de cooperação. 

� Se o termo de cooperação foi 
prorrogado, haverá publicação no 
Diário Oficial da União. 

� Imprimir publicação, juntar e 
numerar no processo. 

� Acrescentar informações do convênio 
no Sistema de convênio acessando a 
intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado.  

� Digitalizar publicação mencionando a 
prorrogação.  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Complementar” > Anexar arquivo 
digitalizado. 

� Seguir para o 34º passo, para 
continuar a execução orçamentária. 

� Se o termo de cooperação não foi
prorrogado, seguir para o próximo 
passo. 
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40º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar processo para 
finalizar execução 

orçamentária. 

� Elaborar memorando encaminhando 
processo para finalizar a execução 
orçamentária. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o órgão contábil competente. 

41º Órgão contábil 
competente 

Finalizar a execução 
orçamentária. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Finalizar na execução orçamentária 
(recebimento de aprovações e 
devoluções de créditos não 
utilizados). 

� Elaborar Relatório Financeiro para 
Prestação de Contas. 

� Elaborar memorando ao Requerente 
solicitando a elaboração do Relatório 
Técnico. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
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https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Requerente. 

42º  Requerente Elaborar Relatório Técnico 
do termo de cooperação 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar Relatório Técnico e 
encaminhar com memorando. 

� Juntar Relatório Técnico e 
memorando elaborado ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o órgão contábil competente.  

43º Órgão contábil 
competente 

Encaminhar prestação de 
contas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Encaminhar a prestação de contas do 
termo de cooperação. 
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� Juntar e numerar a prestação de 
contas final no processo 
administrativo. 

� Após o recebimento da aprovação da 
prestação de contas, encaminhar a 
Coordenadoria de Convênio para 
providenciar encerramento do 
processo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

44º Coordenadoria de 
Convênios 

Regularizar processo 
administrativo para 

encerramento 

� Elaborar o termo de encerramento de 
processo administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Encerrar” > Encerrar o convênio no 
Sistema de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Divisão de Protocolo. 

45º Divisão de Protocolo Liquidar processo 
administrativo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
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nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Liquidar processo no Trâmite. 
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TERMO DE 
COOPERAÇÃO  

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
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1º Requerente  Encaminhar o projeto à 
Coordenadoria de 

Convênios.  

� Encaminhar o projeto, para o e-mail 
convenio@unifesp.br ou 
pessoalmente. 

2º Coordenadoria de 
Convênios 

Receber o projeto  

� Receber o projeto do requerente. 

� Encaminhar o projeto para a Divisão 
de Protocolo para abertura do 
processo administrativo. 

3º Divisão de Protocolo Providenciar a abertura do 
processo administrativo 

� Autuar e numerar as folhas entregues 
do projeto. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Coordenadoria de 
Convênios. 

4º Coordenadoria de 
Convênio 

Solicitar análise contábil do 
projeto 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando solicitando a 
análise contábil do projeto ao órgão 
contábil competente. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
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“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo ao 
órgão contábil competente. 

5º Órgão contábil 
competente 

Realizar a análise contábil 
do projeto 

�Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Realizar a análise contábil do projeto. 

� Elaborar memorando informando o 
resultado da análise contábil à 
Coordenadoria de Convênios. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

6º Coordenadoria de 
Convênios 

Verificar a análise contábil 

�Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

�Verificar se a análise contábil foi 
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favorável ou não. 

�Se a análise contábil for favorável, 
prossiga para o 8º passo.  

�Caso a análise não tenha sido 
favorável, elaborar memorando 
solicitando a adequação conforme 
análise contábil. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

�Tramitar o processo administrativo 
para o Requerente. 

7º Requerente Adequar o processo 
administrativo conforme 

análise contábil 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Adequar o processo administrativo ao 
parecer emitido pelo órgão contábil 
competente. 

� Elaborar memorando encaminhando o 
processo administrativo com as 
adequações à Coordenadoria de 
Convênios. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Universidade Federal de São Paulo 
Coordenadoria de Convênios 
�

Procedimentos para formalização e gerenciamento dos termos de cooperação Ministério da Saúde

Passo Por quem? O que fazer? Como fazer? 

154

folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

� Prossiga para as atividades do 4º 
passo. 

8º Coordenadoria de 
Convênio 

Encaminhar para ciência da 
Reitoria. 

� Elaborar memorando solicitando 
manifestação quanto ao projeto à 
Reitoria. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Reitoria. 

9º Reitoria Manifestar quanto ao 
projeto. 

�Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo.  

�Manifestar quanto ao projeto. 
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Situação favorável 

� Se a manifestação for favorável, o 
Reitor assina o projeto. 

� Elaborar memorando à Coordenadoria 
de Convênios para envio do projeto 
assinado.  

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

� Seguir ao 14º passo. 

Situação desfavorável 

� Elaborar memorando à Coordenadoria 
de Convênios para comunicar a não 
aprovação do projeto pelo Reitor. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
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para a Coordenadoria de Convênios. 

� Seguir ao 10º passo. 

10º Coordenadoria de 
Convênio 

Comunicar a não aprovação 
do projeto. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando ao requerente 
informando-o da não aprovação do 
projeto. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo ao 
Requerente. 

11º Requerente Tomar ciência da não 
aprovação do projeto. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência da não aprovação do 
projeto. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
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nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Coordenadoria de 
Convênios. 

12º Coordenadoria de 
Convênios 

Regularizar processo 
administrativo para 

encerramento 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar o termo de encerramento de 
processo administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Encerrar” > Encerrar o convênio no 
Sistema de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Divisão de Protocolo. 
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13º Divisão de Protocolo Liquidar processo 
administrativo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Liquidar processo no Trâmite. 

14º Coordenadoria de 
Convênios 

Cadastrar projeto no 
Sistema do Ministério da 

Saúde e aguardar 
aprovação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Cadastrar projeto no Sistema do 
Ministério da Saúde. 

� Aguardar aprovação do projeto. 

� Se o projeto for aprovado a 
Coordenadoria de Convênios receberá 
e-mail para retirar o termo de 
cooperação, e comunicará o 
requerente por e-mail. Seguir para o 
15º passo. 

� Se o projeto não for aprovado, a 
Coordenadoria de Convênios não
receberá e-mail para retirar o termo 
de cooperação. 

� Neste caso, comunicar o requerente 
da não aprovação do projeto por meio 
da realização dos passos 11º a 13º. 
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15º Coordenadoria de 
Convênios 

Solicitar o preenchimento 
do pedido de celebração do 

termo de cooperação 

� Retirar o termo de cooperação. 

�  Elaborar memorando solicitando e 
orientando o preenchimento do 
pedido de celebração do termo de 
cooperação. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo ao 
Requerente. 

16º Requerente Preencher o pedido de 
celebração do termo de 

cooperação 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > Pedido de Celebração 
de Convênio. 

� Preencher todos os campos 
solicitados no pedido de celebração 
do termo de cooperação e imprimir 2 
(duas) vias. 

� Enviar as 2 (duas) vias do pedido de 
celebração do termo de cooperação 
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preenchido e assinado à 
Coordenadoria de Convênios, 
juntamente com o processo 
administrativo.  

� Juntar 1 (uma) via do pedido de 
celebração de convênio ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Coordenadoria de 
Convênios. 

17º Coordenadoria de 
Convênio 

Receber o pedido de 
celebração do termo de 
cooperação na Intranet. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Receber o pedido de celebração de 
convênio na Intranet. 

18º Coordenadoria de 
Convênio 

Encaminhar para ciência da 
Reitoria. 

� Elaborar memorando solicitando a 
ciência do pedido de celebração do 
termo de cooperação à Reitoria. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 
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� Tramitar o processo administrativo 
para a Reitoria. 

19º Reitoria Tomar ciência da proposta 
de celebração do termo de 

cooperação. 

�Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo.  

�Tomar ciência da proposta da 
celebração do termo de cooperação. 

� Elaborar despacho à Procuradoria 
Federal junto à UNIFESP.  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Procuradoria Federal 
junto à UNIFESP. 

20º Procuradoria Federal 
junto à UNIFESP 

Emitir parecer sobre a 
minuta e os documentos 

que constam no processo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Analisar, conferir e emitir parecer 
sobre a minuta do termo de 
cooperação e os documentos, se 
houver. 

� Juntar o parecer da Procuradoria 
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Federal ao processo administrativo e 
numerar as folhas. 

Situação 1: Parecer Favorável 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”.  

� Tramitar o processo administrativo 
para a Reitoria. 

� Prosseguir para o 24º passo. 

Situação 2: Parecer Desfavorável 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

� Prosseguir para o 21º passo. 

21º Coordenadoria de 
Convênios 

Tomar ciência do parecer 
da Procuradoria Federal. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência do parecer da 
Procuradoria Federal. 

� Elaborar memorando encaminhando o 
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processo ao Requerente para adequar 
o processo ao parecer emitido. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Requerente. 

22º Requerente Adequar o processo 
administrativo ao parecer 
emitido pela Procuradoria 

Federal  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Adequar o processo administrativo ao 
parecer emitido pela Procuradoria 
Federal junto à UNIFESP. 

� Elaborar memorando encaminhando o 
processo administrativo com as 
adequações à Coordenadoria de 
Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
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Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

23º Coordenadoria de 
Convênios 

Tomar ciência das 
adequações realizadas e 
encaminhar novamente à 

Procuradoria Federal. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência das adequações 
realizadas pelo Requerente. 

� Elaborar ofício à Procuradoria 
Federal, informando as adequações 
realizadas pelo Requerente, para nova 
análise. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Procuradoria Federal junto à 
UNIFESP. 

� Seguir para o 20º passo novamente. 

24º Reitoria 
Providenciar a assinatura 

do Reitor no termo de 
cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
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”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Providenciar a assinatura do Reitor 
no termo de cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

25º Coordenadoria de 
Convênios 

Enviar o termo de 
cooperação para assinatura 

e publicação pela 
Concedente. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar ofício à concedente para 
providenciar a assinatura no termo de 
cooperação e publicação no Diário 
Oficial. 

�Juntar ofício elaborado ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 

�Providenciar o envio do termo de 
cooperação à concedente. 

�Aguardar o recebimento do termo de 
cooperação assinado e publicado. 

26º Coordenadoria de 
Convênios 

Receber o termo de 
cooperação assinado e 

publicado 

� Receber termo de cooperação 
assinado e publicado no Diário 
Oficial da União. 

� Elaborar memorando encaminhando 
uma cópia do termo de cooperação 
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com a publicação ao Requerente. 

� Juntar e numerar o termo de 
cooperação, a publicação no Diário 
Oficial e o memorando de 
encaminhamento das cópias dos 
documentos ao requerente no 
processo administrativo. 

� Acrescentar informações do convênio 
no Sistema de convênio acessando a 
intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado.  

� Digitalizar termo de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Complementar” > Anexar arquivo 
digitalizado. 

27º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar processo 
administrativo ao órgão 

contábil competente para 
execução orçamentária. 

� Elaborar memorando encaminhando 
o processo administrativo para 
execução orçamentária. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 
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� Tramitar o processo administrativo 
para ao órgão contábil competente. 

28º Órgão contábil 
competente 

Realizar a execução 
orçamentária 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Realizar a execução orçamentária 
(recebimento dos créditos, 
procedimentos contábeis, orienta o 
requerente sobre o repasse e 
remanejamentos). 

� Elaborar memorando devolvendo 
processo após a execução 
orçamentária à Coordenadoria de 
Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

29º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar ao órgão 
financeiro competente para 
a execução financeira do 

termo de cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
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Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando encaminhando 
o processo administrativo para 
execução financeira. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para ao órgão financeiro competente. 

30º Órgão financeiro 
competente 

Realizar a execução 
financeira 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Realizar a execução financeira do 
termo de cooperação. 

� Elaborar memorando devolvendo 
processo após a execução financeira 
à Coordenadoria de Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
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Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

31º Coordenadoria de 
Convênios 

Emitir aviso de vencimento 
da vigência do termo de 

cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Aguardar até restarem 90 dias para o 
fim da vigência do termo de 
cooperação. 

� Verificar se o Sistema de convênio 
enviou comunicado de término da 
vigência ao e-mail constante no 
cadastro do respectivo convênio, aos 
90, 60 e 30 dias restantes.   

32º Coordenadoria de 
Convênios 

Obter informações sobre a 
prorrogação do termo de 

cooperação. 

� Obter informações sobre a 
prorrogação do termo de cooperação. 

� Se o termo de cooperação foi 
prorrogado, haverá publicação no 
Diário Oficial da União. 

� Imprimir publicação, juntar e 
numerar no processo. 

� Acrescentar informações do convênio 
no Sistema de convênio acessando a 
intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado.  

� Digitalizar publicação mencionando a 
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prorrogação.  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Complementar” > Anexar arquivo 
digitalizado. 

� Seguir para o próximo passo. 

� Se o termo de cooperação não foi 
prorrogado, seguir para o próximo 
passo também. 

33º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar processo para 
finalizar execução 

orçamentária. 

� Elaborar memorando encaminhando 
processo para finalizar a execução 
orçamentária. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o órgão contábil competente. 

34º Órgão contábil 
competente 

Finalizar a execução 
orçamentária. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 
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� Finalizar na execução orçamentária 
(recebimento de aprovações e 
devoluções de créditos não 
utilizados). 

� Elaborar Relatório Financeiro para 
Prestação de Contas. 

� Elaborar memorando ao Requerente 
solicitando a elaboração do Relatório 
Técnico. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Requerente. 

35º  Requerente Elaborar Relatório Técnico 
do termo de cooperação 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar Relatório Técnico e 
encaminhar com memorando. 

� Juntar Relatório Técnico e 
memorando elaborado ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
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nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o órgão contábil competente.  

36º Órgão contábil 
competente 

Encaminhar prestação de 
contas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Encaminhar a prestação de contas do 
termo de cooperação. 

� Juntar e numerar a prestação de 
contas final no processo 
administrativo. 

� Após o recebimento da aprovação da 
prestação de contas, encaminhar a 
Coordenadoria de Convênio para 
providenciar encerramento do 
processo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

37º Coordenadoria de 
Convênios 

Regularizar processo 
administrativo para 

encerramento 

� Elaborar o termo de encerramento de 
processo administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
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“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Encerrar” > Encerrar o convênio no 
Sistema de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Divisão de Protocolo. 

38º Divisão de Protocolo Liquidar processo 
administrativo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Liquidar processo no Trâmite. 
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TERMO DE 
COOPERAÇÃO  

SESu - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO SUPERIOR 
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1º Requerente  Encaminhar o projeto à 
Coordenadoria de 

Convênios.  

� Encaminhar o projeto, para o e-mail 
convenio@unifesp.br ou 
pessoalmente. 

2º Coordenadoria de 
Convênios 

Receber o projeto  

� Receber o projeto do requerente. 

� Encaminhar o projeto para a Divisão 
de Protocolo para abertura do 
processo administrativo. 

3º Divisão de Protocolo Providenciar a abertura do 
processo administrativo 

� Autuar e numerar as folhas entregues 
do projeto. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Coordenadoria de 
Convênios. 

4º Coordenadoria de 
Convênio 

Solicitar análise contábil do 
projeto 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando solicitando a 
análise contábil do projeto ao órgão 
contábil competente. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
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“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo ao 
órgão contábil competente. 

5º Órgão contábil 
competente 

Realizar a análise contábil 
do projeto 

�Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Realizar a análise contábil do projeto. 

� Elaborar memorando informando o 
resultado da análise contábil à 
Coordenadoria de Convênios. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

6º Coordenadoria de 
Convênios 

Verificar a análise contábil 

�Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

�Verificar se a análise contábil foi 
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favorável ou não. 

�Se a análise contábil for favorável, 
prossiga para o 8º passo.  

�Caso a análise não tenha sido 
favorável, elaborar memorando 
solicitando a adequação conforme 
análise contábil. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

�Tramitar o processo administrativo 
para o Requerente. 

7º Requerente Adequar o processo 
administrativo conforme 

análise contábil 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Adequar o processo administrativo ao 
parecer emitido pelo órgão contábil 
competente. 

� Elaborar memorando encaminhando o 
processo administrativo com as 
adequações à Coordenadoria de 
Convênios. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
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folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

� Prossiga para as atividades do 4º 
passo. 

8º Coordenadoria de 
Convênio 

Encaminhar para ciência da 
Reitoria. 

� Elaborar memorando solicitando 
manifestação quanto ao projeto à 
Reitoria. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Reitoria. 

9º Reitoria Manifestar quanto ao 
projeto. 

�Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo.  

�Manifestar quanto ao projeto. 
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Situação favorável 

� Se a manifestação for favorável, o 
Reitor assina o projeto. 

� Elaborar memorando à Coordenadoria 
de Convênios para envio do projeto 
assinado.  

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

� Seguir ao 14º passo. 

Situação desfavorável 

� Elaborar memorando à Coordenadoria 
de Convênios para comunicar a não 
aprovação do projeto pelo Reitor. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
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para a Coordenadoria de Convênios. 

� Seguir ao 10º passo. 

10º Coordenadoria de 
Convênio 

Comunicar a não aprovação 
do projeto. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando ao requerente 
informando-o da não aprovação do 
projeto. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo ao 
Requerente. 

11º Requerente Tomar ciência da não 
aprovação do projeto. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência da não aprovação do 
projeto. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
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nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Coordenadoria de 
Convênios. 

12º Coordenadoria de 
Convênios 

Regularizar processo 
administrativo para 

encerramento 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar o termo de encerramento de 
processo administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Encerrar” > Encerrar o convênio no 
Sistema de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Divisão de Protocolo. 
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13º Divisão de Protocolo Liquidar processo 
administrativo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Liquidar processo no Trâmite. 

14º Coordenadoria de 
Convênios 

Enviar o projeto ao SESu 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar ofício encaminhando projeto 
ao SESu para aprovação. 

� Aguardar aprovação do projeto, por 
meio da publicação de Portaria no 
Diário Oficial. 

� Se for publicada Portaria, a 
Coordenadoria de Convênios 
realizará os registros internos 
necessários e comunicará o 
requerente por e-mail. Seguir para o 
15º passo. 

� Se não for publicada Portaria, o 
projeto não foi aprovado. 

� Neste caso, a Coordenadoria de 
Convênios comunicará o requerente 
da não aprovação do projeto por meio 
da realização dos passos 11º a 13º. 
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15º Coordenadoria de 
Convênios 

Solicitar o preenchimento 
do pedido de celebração do 

termo de cooperação 

�  Elaborar memorando solicitando e 
orientando o preenchimento do 
pedido de celebração do termo de 
cooperação. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo ao 
Requerente. 

16º Requerente Preencher o pedido de 
celebração do termo de 

cooperação 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > Pedido de Celebração 
de Convênio. 

� Preencher todos os campos 
solicitados no pedido de celebração 
do termo de cooperação e imprimir 2 
(duas) vias. 

� Enviar as 2 (duas) vias do pedido de 
celebração do termo de cooperação 
preenchido e assinado à 
Coordenadoria de Convênios, 
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juntamente com o processo 
administrativo.  

� Juntar 1 (uma) via do pedido de 
celebração de convênio ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Coordenadoria de 
Convênios. 

17º Coordenadoria de 
Convênio 

Receber o pedido de 
celebração do termo de 
cooperação na Intranet. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Receber o pedido de celebração de 
convênio na Intranet. 

18º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar processo 
administrativo ao órgão 

contábil competente para 
execução orçamentária. 

� Elaborar memorando encaminhando 
o processo administrativo para 
execução orçamentária. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
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para ao órgão contábil competente. 

19º Órgão contábil 
competente 

Realizar a execução 
orçamentária 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Realizar a execução orçamentária 
(recebimento dos créditos, 
procedimentos contábeis, orienta o 
requerente sobre o repasse e 
remanejamentos). 

� Elaborar memorando devolvendo 
processo após a execução 
orçamentária à Coordenadoria de 
Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

20º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar ao órgão 
financeiro competente para 
a execução financeira do 

termo de cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 
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� Elaborar memorando encaminhando 
o processo administrativo para 
execução financeira. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para ao órgão financeiro competente. 

21º Órgão financeiro 
competente 

Realizar a execução 
financeira 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Realizar a execução financeira do 
termo de cooperação. 

� Elaborar memorando devolvendo 
processo após a execução financeira 
à Coordenadoria de Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 
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� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

22º Coordenadoria de 
Convênios 

Emitir aviso de vencimento 
da vigência do termo de 

cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Aguardar até restarem 90 dias para o 
fim da vigência do termo de 
cooperação. 

� Verificar se o Sistema de convênio 
enviou comunicado de término da 
vigência ao e-mail constante no 
cadastro do respectivo convênio, aos 
90, 60 e 30 dias restantes.   

23º Coordenadoria de 
Convênios 

Solicitar análise da 
prorrogação do termo de 

cooperação. 

� Elaborar memorando à Reitoria, 
solicitando análise da conveniência 
administrativa em prorrogar o termo 
de cooperação. 

� Elaborar ofício ao endereçado ao 
SESu solicitando prorrogação do 
termo de cooperação. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo, juntamente 
com o ofício ao SESu e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Reitoria. 
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24º Reitoria Analisar a conveniência 
administrativa em 

prorrogar o termo de 
cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo.  

� Tomar ciência da possibilidade de 
prorrogar o termo de cooperação. 

� Se a Reitoria estiver de acordo, 
assinará o ofício endereçado ao SESu. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Coordenadoria de 
Convênios. 

� Caso a Reitoria não esteja de acordo 
com a prorrogação do termo de 
cooperação, siga para o 26º passo. 

25º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar ao SESu 
solicitação de prorrogação 
do termo de cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Encaminhar ao SESu ofício assinado 
pelo Reitor, solicitando prorrogação 
do termo de cooperação. 

� Receber ofício do SESu confirmando 
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a prorrogação do termo de 
cooperação. 

� Registrar a informação da 
prorrogação nos controles internos. 

� Prosseguir para o 18º passo. 

26º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar processo para 
finalizar execução 

orçamentária. 

� Elaborar memorando encaminhando 
processo para finalizar a execução 
orçamentária. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o órgão contábil competente. 

27º Órgão contábil 
competente 

Finalizar a execução 
orçamentária. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Finalizar na execução orçamentária 
(recebimento de aprovações e 
devoluções de créditos não 
utilizados). 

� Elaborar Relatório Financeiro para 
Prestação de Contas. 

� Elaborar memorando ao Requerente 
solicitando a elaboração do Relatório 
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Técnico. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Requerente. 

28º  Requerente Elaborar Relatório Técnico 
do termo de cooperação 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar Relatório Técnico e 
encaminhar com memorando. 

� Juntar Relatório Técnico e 
memorando elaborado ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o órgão contábil competente.  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
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29º Órgão contábil 
competente 

Encaminhar prestação de 
contas. 

Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Encaminhar a prestação de contas do 
termo de cooperação. 

� Juntar e numerar a prestação de 
contas final no processo 
administrativo. 

� Após o recebimento da aprovação da 
prestação de contas, encaminhar a 
Coordenadoria de Convênio para 
providenciar encerramento do 
processo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

30º Coordenadoria de 
Convênios 

Regularizar processo 
administrativo para 

encerramento 

� Elaborar o termo de encerramento de 
processo administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Encerrar” > Encerrar o convênio no 
Sistema de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
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Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Divisão de Protocolo. 

31º Divisão de Protocolo Liquidar processo 
administrativo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Liquidar processo no Trâmite. 
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TERMO DE 
COOPERAÇÃO  

FNDE – FUNDO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 
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1º Requerente  Encaminhar o projeto à 
Coordenadoria de 

Convênios.  

� Encaminhar o projeto, para o e-mail 
convenio@unifesp.br ou 
pessoalmente. 

2º Coordenadoria de 
Convênios 

Receber o projeto  

� Receber o projeto do requerente. 

� Encaminhar o projeto para a Divisão 
de Protocolo para abertura do 
processo administrativo. 

3º Divisão de Protocolo Providenciar a abertura do 
processo administrativo 

� Autuar e numerar as folhas entregues 
do projeto. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Coordenadoria de 
Convênios. 

4º Coordenadoria de 
Convênio 

Solicitar análise contábil do 
projeto 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando solicitando a 
análise contábil do projeto ao órgão 
contábil competente. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
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“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo ao 
órgão contábil competente. 

5º Órgão contábil 
competente 

Realizar a análise contábil 
do projeto 

�Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Realizar a análise contábil do projeto. 

� Elaborar memorando informando o 
resultado da análise contábil à 
Coordenadoria de Convênios. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

6º Coordenadoria de 
Convênios 

Verificar a análise contábil 

�Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

�Verificar se a análise contábil foi 
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favorável ou não. 

�Se a análise contábil for favorável, 
prossiga para o 8º passo.  

�Caso a análise não tenha sido 
favorável, elaborar memorando 
solicitando a adequação conforme 
análise contábil. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

�Tramitar o processo administrativo 
para o Requerente. 

7º Requerente Adequar o processo 
administrativo conforme 

análise contábil 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Adequar o processo administrativo ao 
parecer emitido pelo órgão contábil 
competente. 

� Elaborar memorando encaminhando o 
processo administrativo com as 
adequações à Coordenadoria de 
Convênios. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
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folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

� Prossiga para as atividades do 4º 
passo. 

8º Coordenadoria de 
Convênio 

Encaminhar para ciência da 
Reitoria. 

� Elaborar memorando solicitando 
manifestação quanto ao projeto à 
Reitoria. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Reitoria. 

9º Reitoria Manifestar quanto ao 
projeto. 

�Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo.  

�Manifestar quanto ao projeto. 
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Situação favorável 

� Se a manifestação for favorável, o 
Reitor assina o projeto. 

� Elaborar memorando à Coordenadoria 
de Convênios para envio do projeto 
assinado.  

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

� Seguir ao 14º passo. 

Situação desfavorável 

� Elaborar memorando à Coordenadoria 
de Convênios para comunicar a não 
aprovação do projeto pelo Reitor. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
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para a Coordenadoria de Convênios. 

� Seguir ao 10º passo. 

10º Coordenadoria de 
Convênio 

Comunicar a não aprovação 
do projeto. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar memorando ao requerente 
informando-o da não aprovação do 
projeto. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo ao 
Requerente. 

11º Requerente Tomar ciência da não 
aprovação do projeto. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência da não aprovação do 
projeto. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
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nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Coordenadoria de 
Convênios. 

12º Coordenadoria de 
Convênios 

Regularizar processo 
administrativo para 

encerramento 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar o termo de encerramento de 
processo administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Encerrar” > Encerrar o convênio no 
Sistema de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Divisão de Protocolo. 
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13º Divisão de Protocolo Liquidar processo 
administrativo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Liquidar processo no Trâmite. 

14º Coordenadoria de 
Convênios 

Enviar o projeto ao FNDE 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar ofício encaminhando projeto 
ao FNDE para aprovação. 

� Aguardar aprovação do projeto. 

� Se o projeto for aprovado a 
Coordenadoria de Convênios receberá 
o termo de cooperação, e comunicará 
o requerente por e-mail. Seguir para o 
15º passo. 

� Se o projeto não for aprovado, a 
Coordenadoria de Convênios não
receberá o termo de cooperação. 

� Neste caso, comunicar o requerente 
da não aprovação do projeto por meio 
da realização dos passos 11º a 13º. 
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15º Coordenadoria de 
Convênios 

Solicitar o preenchimento 
do pedido de celebração do 

termo de cooperação 

�  Elaborar memorando solicitando e 
orientando o preenchimento do 
pedido de celebração do termo de 
cooperação. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo ao 
Requerente. 

16º Requerente Preencher o pedido de 
celebração do termo de 

cooperação 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > Pedido de Celebração 
de Convênio. 

� Preencher todos os campos 
solicitados no pedido de celebração 
do termo de cooperação e imprimir 2 
(duas) vias. 

� Enviar as 2 (duas) vias do pedido de 
celebração do termo de cooperação 
preenchido e assinado à 
Coordenadoria de Convênios, 
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juntamente com o processo 
administrativo.  

� Juntar 1 (uma) via do pedido de 
celebração de convênio ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Coordenadoria de 
Convênios. 

17º Coordenadoria de 
Convênio 

Receber o pedido de 
celebração do termo de 
cooperação na Intranet. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Receber o pedido de celebração de 
convênio na Intranet. 

18º Coordenadoria de 
Convênio 

Encaminhar para ciência da 
Reitoria. 

� Elaborar memorando solicitando a 
ciência do pedido de celebração do 
termo de cooperação à Reitoria. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
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para a Reitoria. 

19º Reitoria Tomar ciência da proposta 
de celebração do termo de 

cooperação. 

�Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo.  

�Tomar ciência da proposta da 
celebração do termo de cooperação. 

� Elaborar despacho à Procuradoria 
Federal junto à UNIFESP.  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Procuradoria Federal 
junto à UNIFESP. 

20º Procuradoria Federal 
junto à UNIFESP 

Emitir parecer sobre a 
minuta e os documentos 

que constam no processo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Analisar, conferir e emitir parecer 
sobre a minuta do termo de 
cooperação e os documentos, se 
houver. 

� Juntar o parecer da Procuradoria 
Federal ao processo administrativo e 
numerar as folhas. 
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Situação 1: Parecer Favorável 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”.  

� Tramitar o processo administrativo 
para a Reitoria. 

� Prosseguir para o 24º passo. 

Situação 2: Parecer Desfavorável 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

� Prosseguir para o 21º passo. 

21º Coordenadoria de 
Convênios 

Tomar ciência do parecer 
da Procuradoria Federal. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência do parecer da 
Procuradoria Federal. 

� Elaborar memorando encaminhando o 
processo ao Requerente para adequar 
o processo ao parecer emitido. 
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�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Requerente. 

22º Requerente Adequar o processo 
administrativo ao parecer 
emitido pela Procuradoria 

Federal  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Adequar o processo administrativo ao 
parecer emitido pela Procuradoria 
Federal junto à UNIFESP. 

� Elaborar memorando encaminhando o 
processo administrativo com as 
adequações à Coordenadoria de 
Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 
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� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

23º Coordenadoria de 
Convênios 

Tomar ciência das 
adequações realizadas e 
encaminhar novamente à 

Procuradoria Federal. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência das adequações 
realizadas pelo Requerente. 

� Elaborar ofício à Procuradoria 
Federal, informando as adequações 
realizadas pelo Requerente, para nova 
análise. 

�Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Procuradoria Federal junto à 
UNIFESP. 

� Seguir para o 20º passo novamente. 

24º Reitoria 
Providenciar a assinatura 

do Reitor no termo de 
cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 
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� Providenciar a assinatura do Reitor 
no termo de cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

25º Coordenadoria de 
Convênios 

Enviar o termo de 
cooperação para assinatura 

e publicação pela 
Concedente. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar ofício à concedente para 
providenciar a assinatura no termo de 
cooperação e publicação no Diário 
Oficial. 

�Juntar ofício elaborado ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 

�Providenciar o envio do termo de 
cooperação à concedente. 

�Aguardar o recebimento do termo de 
cooperação assinado e publicado. 

26º Coordenadoria de 
Convênios 

Receber o termo de 
cooperação assinado e 

publicado 

� Receber termo de cooperação 
assinado e publicado no Diário 
Oficial da União. 

� Elaborar memorando encaminhando 
uma cópia do termo de cooperação 
com a publicação ao Requerente. 
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� Juntar e numerar o termo de 
cooperação, a publicação no Diário 
Oficial e o memorando de 
encaminhamento das cópias dos 
documentos ao requerente no 
processo administrativo. 

� Acrescentar informações do convênio 
no Sistema de convênio acessando a 
intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado.  

� Digitalizar termo de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Complementar” > Anexar arquivo 
digitalizado. 

27º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar processo 
administrativo ao órgão 

contábil competente para 
execução orçamentária. 

� Elaborar memorando encaminhando 
o processo administrativo para 
execução orçamentária. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
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para ao órgão contábil competente. 

28º Órgão contábil 
competente 

Realizar a execução 
orçamentária 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Realizar a execução orçamentária 
(recebimento dos créditos, 
procedimentos contábeis, orienta o 
requerente sobre o repasse e 
remanejamentos). 

� Elaborar memorando devolvendo 
processo após a execução 
orçamentária à Coordenadoria de 
Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

29º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar ao órgão 
financeiro competente para 
a execução financeira do 

termo de cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 
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� Elaborar memorando encaminhando 
o processo administrativo para 
execução financeira. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o órgão financeiro competente. 

30º Órgão financeiro 
competente 

Realizar a execução 
financeira 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Realizar a execução financeira do 
termo de cooperação. 

� Elaborar memorando devolvendo 
processo após a execução financeira 
à Coordenadoria de Convênios. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 
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� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

31º Coordenadoria de 
Convênios 

Emitir aviso de vencimento 
da vigência do termo de 

cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Aguardar até restarem 90 dias para o 
fim da vigência do termo de 
cooperação. 

� Verificar se o Sistema de convênio 
enviou comunicado de término da 
vigência ao e-mail constante no 
cadastro do respectivo convênio, aos 
90, 60 e 30 dias restantes.   

32º Coordenadoria de 
Convênios 

Solicitar análise da 
prorrogação do termo de 

cooperação. 

� Elaborar memorando à Reitoria, 
solicitando análise da conveniência 
administrativa em prorrogar o termo 
de cooperação. 

� Elaborar ofício ao endereçado ao 
FNDE solicitando prorrogação do 
termo de cooperação. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo, juntamente 
com o ofício ao FNDE e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Reitoria. 
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33º Reitoria Analisar a conveniência 
administrativa em 

prorrogar o termo de 
cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo.  

� Tomar ciência da possibilidade de 
prorrogar o termo de cooperação. 

� Se a Reitoria estiver de acordo, 
assinará o ofício endereçado ao 
FNDE.  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Coordenadoria de 
Convênios. 

� Caso a Reitoria não esteja de acordo 
com a prorrogação do termo de 
cooperação, siga para o 35º passo. 

34º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar ao FNDE 
solicitação de prorrogação 
do termo de cooperação. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Encaminhar ao FNDE ofício 
assinado pelo Reitor, solicitando 
prorrogação do termo de cooperação. 
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� Receber ofício do FNDE 
confirmando a prorrogação do termo 
de cooperação. 

� Registrar a informação da 
prorrogação nos controles internos. 

� Prosseguir para o 27º passo. 

35º Coordenadoria de 
Convênios 

Encaminhar processo para 
finalizar execução 

orçamentária. 

� Elaborar memorando encaminhando 
processo para finalizar a execução 
orçamentária. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o órgão contábil competente. 

36º Órgão contábil 
competente 

Finalizar a execução 
orçamentária. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Finalizar na execução orçamentária 
(recebimento de aprovações e 
devoluções de créditos não 
utilizados). 

� Elaborar Relatório Financeiro para 
Prestação de Contas. 

� Elaborar memorando ao Requerente 
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solicitando a elaboração do Relatório 
Técnico. 

� Juntar memorando elaborado ao 
processo administrativo e numerar as 
folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Requerente. 

37º  Requerente Elaborar Relatório Técnico 
do termo de cooperação 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar Relatório Técnico e 
encaminhar com memorando. 

� Juntar Relatório Técnico e 
memorando elaborado ao processo 
administrativo e numerar as folhas. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o órgão contábil competente.  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
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38º Órgão contábil 
competente 

Encaminhar prestação de 
contas. 

“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Encaminhar a prestação de contas do 
termo de cooperação. 

� Juntar e numerar a prestação de 
contas final no processo 
administrativo. 

� Após o recebimento da aprovação da 
prestação de contas, encaminhar a 
Coordenadoria de Convênio para 
providenciar encerramento do 
processo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Coordenadoria de Convênios. 

39º Coordenadoria de 
Convênios 

Regularizar processo 
administrativo para 

encerramento 

� Elaborar o termo de encerramento de 
processo administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Encerrar” > Encerrar o convênio no 
Sistema de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
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“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Divisão de Protocolo. 

40º Divisão de Protocolo Liquidar processo 
administrativo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Liquidar processo no Trâmite. 
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1º 
Órgão 

Descentralizador 
Transfere a Unifesp os 

recursos. 

� E-mail: dgoc@unifesp.br

� Telefone: 11-5576-4193 

� Transferência pelo sistema SIAFI, 
através de Portaria, Descentralização 
ou Termo de Cooperação. 

2º 
Departamento de 

Gestão Orçamentária 
e Contábil – DGOC 

Comunica o recebimento. 

� E-mail: reitoria@unifesp.br

� Telefone: 11-5083-2120 

� Comunica a Reitoria o recebimento 
dos recursos. 

3º 
Reitoria 

(Requerente) 
Preenchimento do pedido 

de celebração de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Pedido de Celebração de Convênio. 

� Preencher todos os campos 
solicitados no pedido de celebração 
do convênio e imprimir 1 (uma) via. 

� Solicitar assinatura do Reitor no 
pedido de celebração de convênio. 

� Enviar os documentos para a 
Coordenadoria de Convênios para 
conferência do pedido de celebração 
de convênio. 

4º 
Coordenadoria de 

Convênios 
(Concedente) 

Receber o pedido de 
celebração de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Novos” > 
Receber. 

� Confere os dados preenchidos no 
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pedido de celebração de convênio, e 
realiza as alterações, se necessário. 
Caso tenha alterações, o novo pedido 
deverá retornar a Reitoria para colher 
assinatura do Reitor. 

� Envia os documentos para a Divisão 
de Protocolo para abertura de 
processo administrativo. 

5º Divisão de Protocolo 
Providenciar a abertura do 
processo administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite” e 
procede a abertura do processo 
administrativo, 

� Autuar e numerar as folhas entregues 
do convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
aberto para a Coordenadoria de 
Convênios. 

6º 
Coordenadoria de 

Convênios 
(Concedente) 

Encaminhar para 
elaboração do termo de 

convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar ofício a Procuradoria 
Federal junto à UNIFESP , 
solicitando a elaboração do termo de 
convênio entre a Unifesp e o 
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Proponente. 
  

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Procuradoria Federal junto à 
UNIFESP . 

7º 
Procuradoria Federal 

junto à UNIFESP 
Elaborar termo de convênio 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar 2 (duas) vias do termo de 
convênio entre a Unifesp e o 
Proponente. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo  
para a Coordenadoria de Convênios. 

8º 
Coordenadoria de 

Convênios 
(Concedente) 

Enviar o termo de convênio 
para assinatura do 

Proponente. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo 
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� Elaborar ofício ao Proponente para 
providenciar a assinatura no termo de 
convênio 

� Juntar ofício elaborado ao processo 
administrativo e numerar as folhas 

� Providenciar o envio do termo de 
convênio ao Proponente 

� Aguardar o recebimento do termo de 
convênio assinado 

9º 
Coordenadoria de 

Convênios 
(Concedente) 

Enviar para assinatura do 
Reitor. 

� Receber termo de convênio assinado 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Reitoria. 

10º 
Reitoria 

(Requerente) 

Providenciar assinatura no 
termo de convênio pela 

Unifesp 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Providenciar assinatura do Reitor no 
termo de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo  
para a Coordenadoria de Convênios. 
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11º 
Coordenadoria de 

Convênios 
(Concedente) 

Disponibilizar o Programa 
no Portal dos Convênios 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Receber termo de convênio assinado 

� Acessa o Portal dos Convênios 
www.convenios.gov.br

� Insere as informações sobre o 
Programa e o Portal gera um número 
para acompanhamento e controle 

� Os nossos Programas podem receber 
Propostas de 2 tipos: “Proposta 
Voluntária” Em que qualquer 
proponente pode incluir proposta, 
desde que seguindo os critérios 
estabelecido no Programa ou 
“Proposta de Proponente Específico 
do Concedente” No qual apenas um 
Proponente Específico  pode 
cadastrar propostas 

12º Proponente 
Enviar Proposta que atenda 

ao Programa cadastrado 

� Acessa o Portal dos Convênios 
www.convenios.gov.br

� Se ainda não for cadastrado, deverá 
preencher todos os campos, juntar as 
certidões negativas de débito: 
Secretaria da Receita Federal – SRF, 
FGTS, Previdência Social e Receitas 
Estadual e Municipal, assim como 
cópia autenticada do Estatuto e Ata 
da Reunião que elegeu a atual 
diretoria. Após, comparecer a uma 
unidade cadastradora do Portal dos 
Convênios com todos os documentos 
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para receber senha para acesso ao 
sistema e poder incluir suas Propostas 
aos Programas cadastrados 

� Preenche os campos necessários e o 
sistema registra um número para a 
Proposta 

� Envia a Proposta cadastrada ao 
Programa junto com Plano de 
Trabalho e Projeto Básico para 
análise do Concedente 

13° 
Coordenadoria de 

Convênios 
(Concedente) 

Analisar a(s) Proposta(s) 
cadastrada(s) ao Programa 

� Acessa o Portal dos Convênios 
www.convenios.gov.br

� Analisa as Propostas cadastradas para 
verificar qual é mais adequada ao 
Programa disponibilizado 

� Podem ser solicitados ajustes na 
Proposta de acordo com o Programa 
cadastrado 

� Após o aceite da Proposta, o sistema 
une o Programa e a Proposta e os 
transforma no Convênio gerando seu 
número para acompanhamento e 
controle 

� Após o início do Convênio, o 
Proponente transforma-se em 
Convenente 

� Registrar a data de assinatura do 
Convênio 

� Publicar o Convênio no Diário 
Oficial 

� Gera Cronograma de Desembolso, 
informando o número de parcelas, 
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datas de recebimento e programação 
dos valores a serem recebidos pelo 
Convenente 

� Atualizar o sistema Convênios 
UNIFESP, insere o termo de 
Convênio digitalizado 

� Elaborar memorando ao 
Departamento de Gestão 
Orçamentária e Contábil – DGOC 
solicitando emissão de empenho de 
despesa 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Departamento de Gestão 
Orçamentária e Contábil - DGOC  

14° 
Departamento de 

Gestão Orçamentária 
e Contábil – DGOC 

Emitir Empenho 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo 

� Acessa o Portal dos Convênios 
www.convenios.gov.br

� Gera o empenho de despesa 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 
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� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios.  

15º 
Coordenadoria de 

Convênios 
(Concedente) 

Solicitar Transferência 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo 

� Elaborar memorando ao 
Departamento de Gestão Financeira – 
DGF solicitando transferência 
bancária 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Departamento de Gestão 
Financeira – DGF 

16° 
Departamento de 
Gestão Financeira 

DGF 
Transferir os Recursos 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo 

� Acessa o Portal dos Convênios 
www.convenios.gov.br

� Gerar conta bancária para receber os 
recursos do Convênio 
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� Gerar a UGTV > Transferência 
Voluntária 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios 

17° 
Coordenadoria de 

Convênios 
(Concedente) 

Guarda do processo na 
execução 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Mantém guarda do processo até que o 
objeto ou a vigência do Convênio 
estejam concluídos. 

� Durante a execução dos repasses, 
segundo o cronograma de desembolso 
o processo retornará ao Departamento 
de Gestão Financeira – DGF, para a 
realização da parcela correspondente, 
até que todos os repasses tenham sido 
realizados ao Convenente 

18º Convenente 
Executar as etapas do 

Convênio  

� Acessa o Portal dos Convênios 
www.convenios.gov.br

� O Plano de Trabalho deve ser seguido 
rigorosamente conforme sua 
descrição, sendo cumpridas suas 
etapas para atingir as metas  

� Qualquer alteração referente ao Plano 
de Trabalho, valores ou vigência, 
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devem ter solicitação através do 
Portal dos Convênios para análise e 
decisão pelo Concedente 

� Insere no Portal dos Convênios as 
informações sobre a utilização dos 
recursos, licitações, contratos, 
pagamentos, notas fiscais 

� Ao término da execução devem ser 
emitidos no Portal dos convênios os 
relatórios: Financeiro dos pagamentos 
efetuados, Financeiro e de Receita e 
Despesa do Plano de Trabalho 

19º 
Coordenadoria de 

Convênios 
(Concedente) 

Emitir aviso de vencimento 
do convênio 

� Sistema Convênios UNIFESP envia 
e-mail ao Convenente informando 
sobre o vencimento do convênio em 
90 dias. 

� Envia a Comissão Permanente de 
Análise de Prestação de Contas 
Técnico Administrativas de 
Convênios para análise da execução 

20º 

Comissão 
Permanente de 

Análise de Prestação 
de Contas Técnico 
Administrativas de 

Convênios 
(Concedente) 

Analisar a execução 

� Acessa o Portal dos Convênios 
www.convenios.gov.br

� Verificar se a execução do Convênios 
está de acordo com as normas 
contidas na Portaria Interministerial 
n° 128/2007 e Decreto n° 6170/2007 

� Após a análise de toda a 
documentação, as alternativa são: 
Aprovar, Solicitar retificação ou 
Rejeitar. Somente após esta decisão o 
sistema permitirá a inserção e envio 
da Prestação de Contas do Convênio  
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21º Convenente 
Prestação de Contas do 

Convênio  

� Acessa o Portal dos Convênios 
www.convenios.gov.br

� Atesta o cumprimento do objeto, 
quais metas e etapas foram 
concluídas, justificativas para 
eventuais atrasos de metas/etapas ou 
não cumprimento 

� Atesta a realização dos objetivos, 
descrevendo os benefícios alcançados 
e dificuldades encontradas 

� Efetua a devolução do saldo 
remanescente através de Guia de 
Recolhimento da União – GRU, se 
existir 

� Toma ciência do Termo de 
Compromisso, no qual todos os 
documentos referentes a execução do 
Convênio deverão ser guardados pelo 
prazo de 10 (dez) anos 

22º 

Comissão 
Permanente de 

Análise de Prestação 
de Contas Técnico 
Administrativas de 

Convênios 
(Concedente) 

Analisar a Prestação de 
Contas realizada pelo 

Convenente 

� Acessa o Portal dos Convênios 
www.convenios.gov.br

� Realiza conferência dos atestes 
realizados na Prestação de Contas, 
bem como da GRU emitida para 
devolução do saldo restante, se 
houver. 

� Emite parecer sobre a execução 
financeira do Convênio para ciência 
do Reitor 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 
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� Tramitar o processo administrativo à 
Reitoria 

23° Reitoria 
Ciência do Parecer emitido 

pela Comissão 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Tomar ciência do parecer emitido 
pela Comissão Permanente de 
Análise de Prestação de Contas 
Técnico Administrativas de 
Convênios. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para o Departamento de Gestão 
Financeira – DGF. 

24º 
Departamento de 
Gestão Financeira 

DGF 

Transferir o saldo restante 
do Convênio ao Órgão 

Descentralizador 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Devolve ao Órgão Descentralizador 
os recursos que não foram utilizados 
na execução do Convênio e 
devolvidos a Unifesp através da Guia 
de Recolhimento da União – GRU. 
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� Emite comunicado no sistema SIAFI 
ao Órgão Descentralizador 
informando sobre a devolução dos 
recursos não utilizados. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo 
para a Coordenadoria de Convênios. 

25º 
Coordenadoria de 

Convênios 

Regularizar processo 
administrativo para 

encerramento 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Elaborar o termo de encerramento de 
processo administrativo. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Convênios 
UNIFESP” > “Convênios Antigos” > 
Consultar convênio desejado > 
“Encerrar” > Encerrar o convênio no 
Sistema de convênio. 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos” > “Trâmite”. 

� Tramitar o processo administrativo à 
Divisão de Protocolo. 
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26º Divisão de Protocolo 
Liquidar processo 

administrativo 

� Acessar a intranet através do link: 
https://intranet.unifesp.br/. Informar 
nome de usuário e senha. Clicar em 
“UNIFESP” > “Sistemas 
Administrativos ”> “Trâmite” > 
”Recebimento” > “Processos a 
Receber”, e receber o processo. 

� Liquidar processo no Trâmite. 
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São Paulo,  ................................................................ 

Ilmo. Sr. 

Prof. Dr. Walter Manna Albertoni 

Reitor da UNIFESP 

E/M 

Magnífico Reitor, 

Expresso o interesse e o apoio do Departamento de............ na celebração do Acordo de 

Cooperação Acadêmica, Científica e Tecnológica entre a UNIFESP e a 

Universidade/Instituto/Centro..........  

O estabelecimento do instrumento viabilizará o desenvolvimento e o trabalho conjunto 

na área de.............................. (ou informações genéricas, no caso de acordos “guarda-

chuva”), a publicação conjunta de artigos científicos, a mobilidade docente e discente, o 

incremento das atividades de pesquisa, e a realização de eventos.  

Na oportunidade, coloco-me à disposição para maiores informações e reitero os 

protestos de admiração e respeito. 

Atenciosamente, 

Prof. Dr. .........................................

(assinatura do chefe do departamento)  

De acordo, 

Prof. Dr. .........................................

(assinatura do Diretor acadêmico do campus)  
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(Documento Oficial) 

Remitente: Nombre, cargo y dirección 

Asunto: 

Para: Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP 

Declaración  

Yo, ……………………………….(nombre), …………………………………..(cargo: 

presidente, director) de la Universidad………………………….., 

……………(ciudad y país), declaro que: 

el Prof. Dr. ………………………………………

es el Rector/Director de la 

Universidad…………………………….. 

Nombrado por ... ... ... ... ... (Consejo Académico o su equivalente) como 

Presidente/Rector/Director para el período comprendido entre el ... .... a ... ... 

(fecha de inicio y fin) y es responsable de la firma de contratos y acuerdos de 

cooperación en nombre de la Universidad………………………………………….. 

(fecha) 

____________________________ 

Nombre 

Posición 

Firma y sello�

�
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