
SIPAC
Enviar Frequência - Bolsista



Esse manual visa orientar os chefes de setores a realizar o envio da frequência dos bolsistas 
lotados em suas unidades. Para acessar essa funcionalidade o usuário deve acessar o Portal 
Administrativo após logar no http://www.sipac.ufs.br.

Pode-se acessar o Portal Administrativo através dos caminhos destacados em vermelho na 
imagem abaixo.

Obs.: Os dados utilizados nos exemplos desse manual são ilustrativos, eles são 
apresentados visando instruir o usuário na utilização do sistema.

http://www.sipac.ufs.br/


Ao clicar no link para enviar frequência, a seguinte tela é exibida:

Deve-se escolher a unidade a qual será enviada a frequência dos bolsistas e logo em seguida 
clicar no botão CONTINUAR.

Na tela do Portal Administrativo, o caminho para envio das frequências é mostrado na tela 
abaixo:



Os bolsistas lotados na unidade selecionada são exibidos. Para registrar a frequência, preencher o 
campo destacado em vermelho na imagem com a porcentagem de frequência de cada um, se desejar 
marcar todos com 100% clicar no link Marcar Todos. Vale lembrar que somente são enviadas as 
frequências dos bolsistas onde a caixa de seleção (indicada com a seta) esteja selecionada, os que 
não forem enviados podem ser enviados posteriormente até a data limite definida pela PROPLAN. 
Após preencher a frequência clicar no botão CONTINUAR.

A tela seguinte exibe as informações cadastradas para conferência, se estiverem corretas clicar no botão 
CONFIRMAR.



Após a confirmação, um relatório de envio da folha de frequência é gerado listando os bolsistas 
da unidade que tiveram suas frequências enviadas.



Em caso de falha técnica ou dúvidas relacionadas ao sistema solicitar 
atendimento no site: http://www.sipac.ufs.br, no Portal Administrativo clique no 
botão                      , será exibido um formulário onde é possível informar todos os 
detalhes do problema encontrado.
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