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O Sistema Proteos é um sistema 

corporativo da USP, isto é, foi 

desenvolvido e é utilizado por nossa 

universidade. 

É por meio do Sistema Proteos que 

se controla o trâmite dos processos e 

protocolados da universidade. 

 

 

 

 

 

 

Sem este controle seria impossível 

localizar documentos que comprovam 

que atividades foram realizadas, como 

por exemplo, o pagamento de um serviço 

prestado por um fornecedor, ou ainda, 

que direitos são preservados, como o 

processo funcional de cada um dos 

servidores da universidade (aliás, sem 

este processo, seria difícil comprovarmos 

que os servidores têm direito à 

aposentadoria). 

O Proteos possui, além do controle 

de trâmite, outras funcionalidades que 

são pouco conhecidas e, por isso, pouco 

utilizadas pelas pessoas que têm acesso 

ao sistema. Por isso, elencamos neste 

boletim quatro funcionalidades que 

permitem aproveitar as potencialidades 

do sistema: 

Sistema Proteos – você conhece todas 

as suas funcionalidades? 
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1) Acompanhamento: ao cadastrar um 

processo nesta transação, você receberá 

e-mails toda vez que o processo entrar ou 

sair de algum setor. 

 

2) Extraviados: o processo é considerado 

extraviado quando, após 7 dias de sua 

saída, ele não recebe o registro de 

entrada no setor para o qual foi 

encaminhado. O sistema oferece às 

unidades relatórios que permitem saber 

quantos e quais processos encontram-se 

na situação de extravio. 

 

3) Retidos:  são processos com entrada 

em um setor no qual permanece sem 

saída. O número de dias para que o 

processo seja considerado retido é 

definido pelo setor. 

 

4) Busca 2009: é a forma de encontrar 

um processo por meio de uma busca 

estilo “Google”. É aconselhável não 

utilizar artigos e preposições nas 

expressões utilizadas para fazer a busca. 

    
Muito mais do que controlar processos e 

protocolados, o Proteos contribui para 

gerenciarmos documentos públicos, os 

quais garantem diretos e comprovam o 

cumprimento de deveres da Universidade, 

além de viabilizar suas atividades. 

 

 


