


 O que é o Barramento

“É uma plataforma centralizada desenvolvida pelo Ministério da Economia 
que permite o trâmites de processos ou documentos administrativos 
digitais de maneira segura e com confiabilidade de entrega entre órgãos ou 
entidades, que possuem os mais diferentes sistemas de processo 
administrativo eletrônico, como o SIPAC, SEI, SAPIENS, eDOC, SUAP, entre 
outros.”

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/processo-eletronico-nacional/conteudo/barramento-de-servicos-do-pen#:~:text=O%20Barramento%20de%20Servi%C3

%A7os%20do,diferentes%20sistemas%20de%20processo%20administrativo



 Permissões

Para mexer com processos é necessário antes de mais nada o usuário possuir 3 
permissões no sistema:

1- Enviar Processo

2- Receber Processo

3- Cadastrar Processo



 Unidade Protocolizadora do PEN na UFBA
● Para o envio e recebimento de processos externos é necessário que a 

UFBA possua uma unidade Protocolizadora na qual é responsável por 
enviar e receber processos pelo Barramento;

● Na UFBA a unidade definida para ser protocolizadora foi a 12.01.16 
(GABINETE DA REITORIA/UFBA);

● O Gabinete é o responsável por tramitar os processos externos para as 
unidades de destino dos mesmos dentro do SIPAC;

● As unidades que queiram tramitar algum processo pelo Barramento deve 
enviar o mesmo para o Gabinete, informando no Despacho o órgão ou 
entidade de destino.



Fluxo de Tramitação

Fluxo principal de tramitação 



Mesa Virtual
● Para realizar operações (receber, adicionar documentos e enviar) nos 

processo externos será necessário utilizar a Mesa Virtual



Após o cadastro do processo, é possível realizar o envio externo do mesmo. Para isso, o processo 
deve:
● Encontrar-se na unidade de tramitação externa 12.01.16 (Gabinete), que está apta ao PEN;
● Apresentar pelo menos um documento e um interessado;
● Ser Eletrônico, dessa forma, todos seus documentos também serão eletrônicos;
● Estar na situação de Ativo ou Aberto, possuindo, assim, todos os seus documentos assinados;
● Atentar-se às regras de cada sistema de protocolo dos órgãos e instituições:

○ O tipo de Documento não mapeado para recebimento no destinatário;  
○ O formato do arquivo do Documento Externo não permitido no destinatário;
○   O tamanho do arquivo de Documento Externo é superior ao permitido no destinatário.
○   Unidade destino não mapeada para recebimento.

● Para realizar esta operação, acesse SIPAC → Mesa Virtual → Categoria Processos na 
Unidade → Enviar Processo.

Envio de Processo/ Regras de Envio 



Envio de Processo/ Demonstração



 Envio de Processo

 Na opção Consultar Repositórios, que mostrará o seguinte painel de consulta das estruturas organizacionais 

apresentadas pelo PEN, no qual será possível selecionar o destino desejado (seleção ativa apenas para estruturas 

aptas para recebimento via PEN):



  Envio de Processo

Ao final do envio, o processo estará com a situação EM TRÂMITE EXTERNO e não 
poderá ser modificado pela instituição, ao menos que o trâmite externo seja 
cancelado ou o processo volte para instituição, novamente pelo Barramento. 

Para acompanhar os processos que foram enviados e encontram-se em trâmite 
externo, acesse: SIPAC → Mesa Virtual → Categoria Processos Em Trâmite Externo



  Envio de Processo



 Envio de Processo



   Envio de Processo

Nessa categoria, é possível acompanhar também os detalhes da execução de cada 
etapa do trâmite do processo por meio da opção Visualizar Trâmite:



Recebimento de processo 
externo pelo SIPAC



 Barramento Receber

A verificação e recebimento de processos externos enviados para a instituição é feito 
automático pelo sistema, o qual define a unidade interna para qual o processo deve 
ser enviado e o deixa com a situação de PENDENTE DE RECEBIMENTO EXTERNO.

Para ter acesso a esses processos, acesse: SIPAC → Mesa Virtual → Categoria 
PROCESSOS PENDENTES DE RECEBIMENTO NA UNIDADE → Subcategoria 
Externos .



 Barramento Receber



 Protocolo -Barramento 

Em caso de dúvidas sobre o módulo de Protocolo acesse nosso canal no youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Bq0Eucrx0Sg&list=PLTZKlnjFDsVYH9b_Beg7gEE0WfyhhES5m

https://www.youtube.com/watch?v=Bq0Eucrx0Sg&list=PLTZKlnjFDsVYH9b_Beg7gEE0WfyhhES5m

