
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 12/12/2022 a 14/12/2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome:   Ivan Carlos Chagas dos Santos                 Cargo:  Assistente Administrativo e Financeiro 
Documento nº: 08400789-35      Tipo de documento: Carteira de identidade 

 
Dados da viagem: 
 
Evento:     Capacitação Módulo Implanta                                 Local:  Brasília /DF 

Data de início:13/12/2022                       Data de término: 14/12/2022   

 

Justificativa da viagem:  Treinamento ministrado na sede da Implanta, empresa responsável pelos sistemas utilizados para tramitação de 

processos do CAU/MG. O objetivo foi abordar as funcionalidade e melhorias do sistema. 



 

 

 
Descrição das atividades realizadas no evento:  
 

➢ Programação do dia 13/12:  

 Módulos: COMPRAS E CONTRATOS.NET e SIALM.NET - Tempo estimado: 2 horas  

Solicitação do cliente: Compreender as principais funções – novidades surgidas - nível mais avançado.   

 Módulo: COMPRAS E CONTRATOS.NET - Tempo estimado: 1 hora  

Solicitação do cliente: Processo de inclusão de documentação digital nas licitações/contratos – COMPRAS E CONTRATOS.NET. Entender 

o fluxo, o processo digitalizado e o uso da assinatura eletrônica.  

 Módulo: Programas e Projetos - Tempo estimado: 1:30 hora  

Solicitação do cliente: Apresentação nível básico   

Módulo: Assinaturas Digitais - Tempo estimado: 1:30 hora  

Solicitação do cliente: Conhecer o fluxo, quais são os clientes que utilizam, exemplo prático da rotina, entender todo o processo assinado 

digitalmente (e também com certificado) e integrações com todos os sistemas.  

➢ Programação do dia 14/12:   

Módulo: SISCONT.NET - Tempo estimado: 1 dia (6 horas)  

Solicitação do cliente: Conhecer o fluxo, quais são os clientes que utilizam, exemplo prático da rotina e entender todo o processo assinado 

digitalmente.  

Funcionalidades:  

• 1) Automatização do processo de contabilização da receita (Importação de Arquivos Integração Contábil); 

• Automatização do processo de contabilização da FOPAG (Importação de arquivos);  

• Processo de inclusão de documentação digital nas baixas de pagamento - SISCONT.NET (Projeto Papel Zero) – Este tópico é o 

prioritário;  

• Pagamentos em lote (relações de crédito) e respectivo processamento bancário;  

• Processamento do arquivo retorno e preenchimento da autenticação bancária na baixa de pagamento; 

• Conciliação bancária; 

• Acatar pagamentos (integrações com outros sistemas; 

• Alertas – Lembretes SISCONT.NET . 

Módulos: SISPAD.NET - Tempo estimado: 1 hora  

Solicitação do cliente: Compreender as principais funções – novidades surgidas - nível mais avançado 

 
 
 



 

 

 
Avaliação do evento: 
O evento proporcionou maior engajamento entre a equipe que foi bastante participativa. Houve troca de conhecimento entre os 
organizadores e os participantes que propuseram melhorias para melhor desempenho nas atividades. No geral o evento trouxe um novo 
olhar acerca das funcionalidades do sistema Implanta de forma esclarecedora, sanando muitas dúvidas sobre alguns recursos disponíveis. 
 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data:12/01/2023                                              _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 
 


