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UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SIP

Para acessar o Sistema de Informações 
Patrimoniais da Universidade (SIP), acesse o site:

acesso.egestao.ufsc.br

Utilize apenas navegador Internet Explorer ou 
Mozilla Firefox.
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Utilize seu idUFSC e senha para acessar 
o sistema.

Problemas para efetuar o login ou acessar Módulo do Sistema Patrimônio? 
Entre em contato com o Setor de Tecnologia da Informação (TI) ou Setor de Patrimônio (PA) do 
campus que auxiliaremos.

No menu do SIP, em “Módulo 
do Sistema”, altere o seletor 
para “Patrimônio – Bens 
Móveis”.

Na aba “Consultas e 
Relatórios”, selecione a 
opção “Bens por 
Servidor”
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PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DE BUSCA

No campo “Relatório”, mantenha selecionada a opção “Bens por Local”.

No campo “Funcionário”, informe seu nome completo ou parte do seu nome no retângulo maior (recomendado). O 
primeiro retângulo em branco (menor) pode ser utilizado informando matrícula UFSC ou SIAPE como alternativa.

DICA: utilize a tecla TAB depois de digitar os dados, para facilitar o processo de busca.
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PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DE BUSCA

No campo “Tipo”, mantenha selecionada a opção “Todos”.

Há opções para gerar o relatório em formato PDF ou XLS.

Ordene a disposição dos dados no relatório conforme desejar: por número de patrimônio, descrição dos bens ou pela 
numeração do código de barras. Mantendo sem seleção, o sistema gera de acordo com o formato padrão programado.

Clique em “Visualizar” para gerar o relatório.
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Pronto!

Seu relatório de bens já está em mãos.

Seja consciente!

Imprima o relatório apenas se for indispensável.

Ao imprimir, utilize folhas rascunho ou a função frente e 
verso.



Cuidar do patrimônio público é responsabilidade e
dever de todos!

CENTRO TECNOLÓGICO DE
JOINVILLE – CTJ

Setor de Patrimônio
http://joinville.ufsc.br

patrimonio.jve@contato.ufsc.br
(47) 3204.7493 - (48) 3721.7493


