
            TUTORIAL PARA SOLICITAÇÕES DE DESLOCAMENTO
ACESSO À GESTÃO DE FROTAS

 GURI

>Entrar  com  Login  e  Senha  Institucional  no  GURI
>Clicar  em  Administrativo  >  Frotas  e  Logística>  Solicitações  de
Deslocamento



>Clicar no + em verde à esquerda no alto da página:

>Selecionar a Unidade Solicitante: CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL

>Escolher  o  Tipo  de  Afastamento  (Evento,  Outros,  Reunião,  Rotina)  e
descrever o Motivo da Solicitação (Ex: “Saída de campo da disciplina (…)
do curso (…)”, “Acompanhamento de TCC do aluno (…)” etc.



>Confirmar a leitura da Resolução nº 10 do CONSUNI, clicar na figura do
disquete e por último na seta verde no alto à esquerda da página

A solicitação aparecerá no topo da página com Status em Azul 

>Ir para a Ação (à direita da página) e selecionar “Editar Solicitação”



>Clicar em Percurso> + Adicionar Percurso



>Cidade de Origem (clicar na lupa);

IMPORTANTE: ao digitar a cidade, não usar maiúsculas, cedilha e acentos

> Confirmar no V

>Cidade de Destino>Data/Hora de Saída e Chegada 

>clicar em Adicionar Percurso de Retorno
* sempre que a viagem retornar ao local de origem (ida e volta Caçapava
do Sul)
>preencher com Data/Hora de Chegada à Cidade de Origem

*se  o  deslocamento  contemplar  mais  de  um  destino/parada  (ex:
Caçapava>Santa Maria>Mata>Caçapava),  não marcar a opção Adicionar
Percurso  de  Retorno, >salvar  e  +  Adicionar  percurso,  procedendo  da
mesma forma em todos.

>Salvar

Em seguida, clicar em Veículos> + Adicionar Veículos:



>Selecionar o tipo de veículo: micro, ônibus, veículo de passeio, picape, 
etc.

>Preencher com o número de passageiros (nossos ônibus possuem 40, 28 e
20 lugares)

>Salvar



A tela abrirá para Passageiros> + Adicionar Passageiro ou + Adicionar 
Turma

 
> Para  Adicionar Passageiro, selecionar se é Servidor (Docente ou TAE)
SIM/NÃO. Para Servidor ou Discente, basta digitar o primeiro nome, e se
necessário, o  segundo nome ou sobrenome, sem acento e cedilha, que o
sistema completará o restante.

* se o passageiro for externo à Universidade (Ex: participante de projeto
de  Extensão)  é  de  responsabilidade  do  solicitante  informar  nome  e
sobrenome completo,  tipo  de  documento,  número,  telefone  e  endereço,
além  de  preencher  manualmente  o  Formulário  de  Autorização  de
Transporte de Pessoas sem vínculo com a Instituição, fornecido pelo Setor
de Frotas. Os mesmos deverão portar documento de identidade com foto
no deslocamento.

>Salvar



Para Adicionar Turma, selecionar Ano/Semestre> clicar em Pesquisar, e 
escolher as seguintes opções:

*Nome do Componente Curricular;
*Código do Componente Curricular;
*Código da Turma;
*Nome do Curso;
*Código do Curso.

De acordo com a opção escolhida, selecionar, clicando no V à direita.
> Marcar no quadradinho superior à direita para selecionar toda a turma.
Se desejar excluir algum discente, é só desmarcar o nome correspondente e
confirmar a exclusão.

*  É  necessário  acrescentar  o  nome  do  Docente/TAE  responsável  pela
turma/viagem na lista de passageiros em + Adicionar Passageiro

>Salvar



Para incluir algum documento em anexo, é só clicar em Anexo> 
+ Adicionar Anexo: 

> Preencher e salvar



Após o preenchimento de todas as abas, clicar na seta verde à esquerda no
alto da página.

OBSERVAÇÃO: Se  for  necessário  mais  de  um  veículo  para  o
deslocamento, há a opção de “clonar a solicitação” para duplicá-la. Isso é
realizado quando o número de passageiros excede o número de lugares nos
veículos. Esta opção está no alto da página à direita e deve ser feita antes
de enviar para aprovação da chefia.

Ao clicar nesse comando, abrirá uma aba para confirmar a clonagem. 

>Confirmar



Retornar novamente ao alto da página, em “Ação”, e selecionar @Enviar
para Chefia
>Clicar na lupa e enviar para:
  Evelton Machado Ferreira (Coordenador Administrativo)
>Marcar a ciência do custo da viagem;

>Salvar;

> aparecerá na tela a mensagem “Solicitação enviada com sucesso”



Após a ciência da Chefia, o Setor de Frotas aprovará ou não a viagem de
acordo com a disponibilidade de veículo e motorista.

O solicitante receberá um e-mail informando da aprovação ou reprovação
da viagem.

Para dúvidas enviar para e-mail para patriciapoglia@unipampa.edu.br

Link para consulta:

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010 
NORMAS PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PAMPA

https://sites.unipampa.edu.br/consuni/files/2010/06/res--10_2010-normas-
para-uso-de-veiculos-oficiais4.pdf


