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REGISTRO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA 
 

1. INTRODUÇÃO: 
 

Este manual objetiva a orientação dos servidores a respeito do Registro de Frequência 

mediante leitura biométrica, Gerenciamento da Frequência tanto pelo servidor quanto pela 

Chefia Imediata e os procedimentos a serem adotados nos casos de Ausências, Faltas, Licenças 

e Afastamentos.  

O Manual está divido basicamente em quatro títulos, explicitando os Procedimentos de 

Cadastro da Digital nos terminais de Ponto e as Orientações sobre ao manuseio do sistema no 

SUAP pelo Servidor, Chefia e Gestão de Pessoas. Essas Orientações estão divididas nos tipos de 

funcionalidades do sistema, procedimentos e observações. Além disso o Manual contém 

informações das funcionalidades do módulo Ponto do SUAP de modo detalhado, contendo 

figuras que auxiliam visualmente o passo a passo proposto. 

O manual aborda também a responsabilidade de cada envolvido no processo, com 

intuito de dirimir problemas relacionados ao ponto, esclarecendo o que deve ser feito em cada 

situação real vivenciada pelos servidores no dia-a-dia.  
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2. CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO 

A Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas (DSGP) será responsável pelo cadastramento 

biométrico dos servidores lotados na Reitoria e as Coordenações Gerais de Gestão de Pessoas 

(CGGPs) pelo cadastramento dos servidores lotados em seus respectivos Campus ou Campus 

Avançado, conforme a Resolução CONSUP/IFMT nº 030, de 28 de Junho de 2019. 

2.1 Procedimentos para Cadastramento da Digital no Terminal de Ponto: 

O Responsável pelo cadastramento da Digital dos servidores deverá seguir os seguintes 

passos: 

1 – Fazer Login no terminal do Ponto: Para realizar o login, clique com o botão direito 

do mouse no Logo do IFMT e através do menu selecionar a opção “Cadastrador Parcial”, insira 

a matrícula e coloque a digital no leitor biométrico. Ao fazer o Login, digite a matrícula do 

servidor ao qual deseja cadastrar a digital. 

2 – Cadastrar digital: Após digitar a matrícula do servidor, o Responsável pelo 

cadastramento deve solicitar a ele que coloque sua digital (podendo ser o dedo Polegar ou 

Indicador da mão que o servidor se sentir confortável) no leitor biométrico. Quando apagar a 

luz vermelha no leitor, o servidor poderá retirar a digital. Clique em [OK] ou pressione [Enter] no 

teclado e logo em seguida repita o procedimento.  

Ao finalizar a leitura da digital o sistema irá exibir a qualidade da leitura da digital, caso 

a qualidade for Baixa, o servidor terá que repetir o procedimento. Se a qualidade for Média ou 

Alta o servidor já estará com a digital cadastrada. Nos casos em que a qualidade da leitura da 

digital for Média, o Cadastrador poderá proceder com o cadastramento novamente, se achar 

necessário, para obter uma qualidade Alta. 

3 – Atualização de Digital: Caso o servidor já possua digital cadastrada no sistema, e a 

mesma estiver apresentando demora de leitura, erro ou falhas de reconhecimento recorrentes 

durante o registro da frequência, poderá o servidor solicitar ao Cadastrador a atualização da 

digital. O procedimento é semelhante ao cadastro inicial da digital. 

4 – Realizar o Logout: Após terminar o processo de cadastramento de digital dos 

servidores, deve ser feito a saída do sistema de cadastro através da opção Logout. 

Veja o vídeo no seguinte link, que traz algumas orientações de como realizar o 

procedimento: http://dsti.ifmt.edu.br/media/filer_public/97/9b/979b4645-4926-45c2-a55e-

e3869276b0a7/cadastrar-digital.mp4 

2.2 Procedimentos para Cadastramento nos casos de Digital Fraca: 

Nos casos em que não for possível o cadastramento da digital por motivo de digital fraca 

ou ilegível, os procedimentos a seguir deverão ser adotados pelas CGGPs ou DSGP. Lembrando 

que esse procedimento só deve ser adotado, se depois de várias tentativas não for possível a 

leitura de nenhuma digital do servidor. 

1 – Cadastramento da Senha: O Coordenador de Gestão de Pessoas responsável pelo 

cadastramento das digitais deverá acessar o SUAP, e no Menu: Gestão de Pessoas>Servidores, 

digitar o nome ou matrícula do servidor, logo após abrir a página de dados funcionais e clicar no 

Menu: Editar>Servidor>Informações de Digitais Fracas. Na tela de edição de dados, marque a 

http://ifmt.edu.br/media/filer_public/a4/1d/a41d59f6-5fc3-4b9f-84e2-7028e0bd2094/resolucao_no_030_-_28062019_-_aprovar_regulamento_de_controle_de_frequencia_eletronico-completo.pdf
http://dsti.ifmt.edu.br/media/filer_public/97/9b/979b4645-4926-45c2-a55e-e3869276b0a7/cadastrar-digital.mp4
http://dsti.ifmt.edu.br/media/filer_public/97/9b/979b4645-4926-45c2-a55e-e3869276b0a7/cadastrar-digital.mp4
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caixa “Permitir o Registro de Ponto sem impressão digital” e defina uma senha para que o 

servidor possa registrar seu ponto utilizando a senha.  

 

2 – Importação de Dados: Como a importação de dados pelo terminal de ponto, 

referente ao cadastramento de senhas para digital fraca, ocorre a cada 10 horas, para que o 

servidor possa bater o ponto imediatamente após o cadastramento, é necessário que o 

Coordenador de Gestão de Pessoas vá até o terminal que o servidor bate o ponto, ou solicite ao 

responsável de T.I., para a realização da importação de dados, através do Menu: Importar dados. 

 

3. DO REGISTRO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA 

O servidor deverá comparecer a CGGP do campus de lotação ou DSGP na Reitoria para 

o cadastramento de sua digital, conforme a Resolução CONSUP/IFMT nº 030, de 28 de Junho de 

2019, art. 24-I. Assim que realizado o cadastro, o Registro da frequência poderá ser feito em 

qualquer terminal de Ponto no Campus/Reitoria. 

3.1 ORIENTAÇÕES AO SERVIDOR QUANTO AO REGISTRO DE SUA 

FREQUÊNCIA: 

• O servidor assim que chegar ao seu posto de trabalho deverá registrar a sua entrada 

utilizando a digital, da mesma forma o registro deverá ser feito do intervalo para 

refeição e a finalização do expediente. 

• Se o Terminal de Ponto estiver em Modo Offline o Registro da Frequência poderá ser 

feito normalmente, pois o sistema grava os registros e assim que o Terminal estiver 

conectado (Modo Online) as exportações dos registros serão efetuadas. É possível 

realizar também as exportações dos Registros manualmente pela opção: Exportações 

de dados no próprio Terminal. 

• O sistema de Ponto aceita vários Registros no mesmo dia pelo servidor, saídas 

intrajornadas deverão ser registradas, da mesma forma como a entrada e saída do 

http://ifmt.edu.br/media/filer_public/a4/1d/a41d59f6-5fc3-4b9f-84e2-7028e0bd2094/resolucao_no_030_-_28062019_-_aprovar_regulamento_de_controle_de_frequencia_eletronico-completo.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/a4/1d/a41d59f6-5fc3-4b9f-84e2-7028e0bd2094/resolucao_no_030_-_28062019_-_aprovar_regulamento_de_controle_de_frequencia_eletronico-completo.pdf
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expediente de trabalho e refeição. Lembrado que essas saídas deverão ser comunicadas 

e autorizadas pela Chefia. 

• De acordo com a Resolução CONSUP/IFMT nº 030, de 28 de Junho de 2019, o Professor 

EBTT sem função deverá registrar no SUAP: as atividades de regência de aulas, o 

atendimento ao aluno e as reuniões. As demais atividades serão acompanhadas pelo 

PIT. 

• Os professores que exercerem funções FCC, FG, até código CD-004 deverão registrar o 

desempenho de suas funções comissionadas de acordo com o RAD acrescidas das 

atividades docentes relatadas acima; 

• O registro do intervalo de refeição deverá ser de no mínimo 1h e no máximo 3hs. É 

vedado o não registro do intervalo de refeição para servidores que possuem Jornada de 

40hs/Semanais e o seu uso para compensação de horário, conforme legislação vigente. 

• Para registrar a frequência no terminal de ponto, para servidores com Digital fraca ou 

ilegível, é necessário inserir a matrícula e pressionar 2x a tecla [Enter] no teclado e após 

inserir a senha cadastrada para registro. 

• No caso de persistência de erros ou falhas de leitura da digital ao registrar a frequência, 

após várias tentativas, o servidor deve comunicar a Gestão de Pessoas ou a T.I. para que 

providencie a regularização e manutenção do sistema, em alguns casos será necessário 

a atualização da digital do servidor. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS QUANTO AO ESQUECIMENTO DE REGISTRO DE 
FREQUÊNCIA: 

• Caso o servidor não se lembre de ter registrado sua frequência em determinado período 

da sua Jornada de Trabalho, poderá verificar a constatação do Registro diretamente no 

terminal de Ponto ou no próprio SUAP. Caso não tenha realizado o registro faça-o assim 

que possível se estiver no seu posto de trabalho, e comunique a Chefia com 

antecedência para o procedimento de avaliação de frequência no sistema. 

• Se o esquecimento do Registro aconteceu em dia anterior a constatação, o servidor 

deve comunicar sua Chefia com antecedência e adicionar uma observação em seu 

Relatório de Frequência para o procedimento de avaliação de frequência no sistema, 

dirimindo assim, eventuais dúvidas da Chefia sobre o tempo de trabalho que o servidor 

efetivamente realizou. 

 

 

 

 

 

 

http://ifmt.edu.br/media/filer_public/a4/1d/a41d59f6-5fc3-4b9f-84e2-7028e0bd2094/resolucao_no_030_-_28062019_-_aprovar_regulamento_de_controle_de_frequencia_eletronico-completo.pdf
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4. DO MÓDULO PONTO NO SUAP – SERVIDOR 

4.1 Consulta de Frequência: 

Para acessar os registros de frequência do dia, de modo simples, o servidor poderá 

visualizar diretamente nos Terminais de Ponto digitando apenas a matrícula SIAPE (nesse caso 

não é necessário colocar a digital no leitor) ou no próprio SUAP, através do menu: Gestão de 

Pessoas>Administração de Pessoal>Ponto>Relatórios>Frequência por Funcionário 

informando o período desejado da consulta. É possível, ainda, fazer a consulta da frequência 

através da tag “FREQUÊNCIAS” na tela inicial do SUAP. 

 

 

4.2 Funcionalidades: 

4.2.1 Frequências por Funcionário: 

Através deste menu o servidor poderá consultar sua frequência, filtrando pelo período 

desejado (mês, dia, semana).  

 

Ao selecionar a opção, “apenas frequências inconsistentes”, será exibido o relatório 

contendo as frequências do período filtrado que contenham pendências, como: faltas, atrasos, 

saídas antecipadas, esquecimento de registro de frequência ou saldos computados.  

 

Tag Frequências 
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Após clicar em “Enviar”, será exibido o Relatório de Frequência detalhado do servidor 

relacionado, conforme as imagens a seguir: 

 

 

 

 

 

1. Informações funcionais do servidor; 

2. Caso haja saldo de horas disponíveis no período filtrado essa opção aparecerá como atalho 

para informes de compensação; 

3. Informações de abono da Chefia. Caso a Chefia tenha avaliado a frequência do dia, constará 

a informação neste campo; 

4. Neste campo o servidor poderá anexar documentos para justificativa de ausência ou carga 

horária inferior, por exemplo, atestados médicos; 

1 

2 

7 

3 

4 

5 

6 

8 

9 
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5. Espaço reservado para observações da Gestão de Pessoas, como feriados, ponto facultativo 

ou lançamentos como afastamentos, férias e licenças. Além disso aparecerão informações do 

sistema referente a carga horária do dia; 

6. Neste campo o servidor poderá colocar observações de ocorrências diárias, como exemplo, 

esquecimento de registro de frequência; 

7. Nesta coluna serão mostrados todos os informes de compensação feito pelo servidor, caso 

possua horas pendentes de compensação, sendo mostrado a porcentagem de compensação. 

Clicando em detalhamento visualizará a compensação de forma detalhada; 

8. Carga horária exigida do mês ou do período filtrado na consulta; 

9. Toda a carga horária válida (horas trabalhadas, afastamentos legais, liberações do ponto e 

abonadas sem compensação, além das compensações realizadas).  A carga horária válida deve 

estar de acordo com a carga horária exigida no mês ou período filtrado.  

 

4.2.2 Compensação de Horários – Detalhado 

No Menu Compensação de Horários – Detalhado, será possível visualizar o 

detalhamento das horas trabalhadas assim como as compensações de horários realizadas, no 

período filtrado. 

 

 
A vantagem da utilização desta funcionalidade reflete na melhor visualização dos saldos 

e débitos do usuário no período filtrado. Clicando em “Exibir Detalhes” será mostrado os 

registros de pontos referentes ao dia selecionado. Se houver compensação de horários ou 

débitos no dia, será informado a consideração da Chefia, caso esta tenha feito a avaliação da 

frequência. É exibido também o cálculo referente a carga horária exigida. 

4.2.3 Acompanhamento de Compensações Específicas 

Através deste Menu o servidor poderá acompanhar a compensação de horas devidas 

referentes a períodos específicos, ex: “Recesso de Final de Ano”. 
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1. Escolher Dias: Poderão ser escolhidos os dias que estiverem liberados para realizar a 

compensação, entretanto os dias escolhidos devem estar de acordo a escala do setor e 

anuência da Chefia. A compensação de dias específicos se dará através dos saldos 

computados no registro de ponto no período disponível para compensação.  

*Essa opção é apenas para compensação de Recesso Natal/Ano Novo. 

2. Período de Compensação: Dias disponíveis para realização da compensação; 

3. Dias Efetivos/Selecionados a Compensar: Será exibido de acordo com os dias 

escolhidos e autorizados pela Chefia. 

 

4.2.4 Informes de Compensações de Horários 
Neste módulo o servidor poderá informar, remover ou consultar a compensação de 

horários referentes aos dias em que não completar a jornada diária de trabalho. 

 

1. Remover Compensações: Remove as compensações salvas. O usuário poderá localizar 

a compensação que pretende remover de três maneiras: Localizar por Data do Débito, 

Localizar por Data da Compensação/Saldo e Localizar Compensações em Duplicidade. 

 

Após filtrar o período desejado, marque a caixa de seleção dos dias que pretende 

remover as compensações, conforme as imagens abaixo: 

1 

2 

3 

3 

1 

2 
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Com os dias selecionados para exclusão das compensações de horários, insira a senha 

SUAP e clique em “Remover”. 

 

 

2. Situação: Refere-se à situação da compensação, Válida ou Invalidado/Sem efeito, esta 

última quando após informar a compensação a Chefia realiza a invalidação no sistema. 

 

3. Informar Compensação de Horários: Em “Informar Compensação de Horários” o 

usuário poderá informar a compensação de horário, mas para isso deverá ter saldo 

disponível referente a jornada anteriores. Informe o período em que possui saldos para 

realizar a compensação, após clique em “Enviar”; 

 

Após filtrar o período dos saldos, será exibido a seguinte tela: 
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Conforme a IN/MPDG nº 2, de 12 de setembro de 2018, o servidor poderá compensar 

as ausências justificadas, com anuência da Chefia Imediata, somente até o mês subsequente à 

ausência, sendo assim só poderá utilizar os Saldos para compensar horas do mês atual ou 

anterior. 

Por padrão, o sistema já faz a distribuição dos saldos automaticamente para os dias em 

que for registrado débito na frequência do usuário, seguindo o que instrui a IN/MPDG nº 2, de 

12 de setembro de 2018, sendo assim o usuário deverá apenas clicar em “Salvar” para registrar 

a compensação de horários. 

Após clicar em “Salvar” será mostrado os dias em que foram distribuídos os saldos e o 

percentual de compensação do débito. 

 

No menu “Distribuir Saldos” o usuário terá as seguintes opções: 

• Sugerir Automaticamente: O próprio sistema distribui os saldos para os dias em que o 

servidor tiver débito de horas, lembrando que o sistema não possui Banco de Horas e 

opera conforme a IN/MPDG nº 2, de 12 de setembro de 2018. Neste caso o usuário deve 

apenas clicar em “Salvar”, conforme explicado anteriormente neste manual; 

• Informar Manualmente, sem aproveitar a distribuição atual: O servidor poderá fazer a 

distribuição manual, tendo o mesmo que arrastar os saldos para os dias que ele deseja 

compensar as horas; 

• Informar Manualmente, aproveitando a distribuição atual: Como os saldos já estarão 

distribuídos, o servidor apenas arrastará os saldos que deseja compensar outros dias; 

Logo após o procedimento de Distribuição de Saldo o servidor deverá clicar em “Salvar”. 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/41782275/do1-2018-09-21-instrucao-normativa-n-2-de-12-de-setembro-de-2018--41782022
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/41782275/do1-2018-09-21-instrucao-normativa-n-2-de-12-de-setembro-de-2018--41782022
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/41782275/do1-2018-09-21-instrucao-normativa-n-2-de-12-de-setembro-de-2018--41782022
https://suaphomologa.ifmt.edu.br/ponto/informar_compensacao/11032019/21032019/
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/41782275/do1-2018-09-21-instrucao-normativa-n-2-de-12-de-setembro-de-2018--41782022
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Veja o vídeo, no link: http://dsti.ifmt.edu.br/media/filer_public/58/31/5831d813-7cc0-

45e1-b9c2-5af7dce5f8af/distribuirhorarios.mp4, explicando como fazer a Distribuição de 

Saldos. 

Outras Observações Importantes: 

• O SUAP possui sistema de ajuda e informações úteis em algumas funcionalidades do 

Módulo Ponto que deverão ser observadas pelos servidores para sua correta utilização. 

• No gerenciamento das frequências pelos servidores, deverão ser observadas as 

normativas e orientações da IN/MPDG nº 2 de 12/09/2018 e Resolução CONSUP/IFMT 

nº 030, de 28 de Junho de 2019, assim como as legislações vigentes em relação ao 

assunto. 

• Os finais de semana são ocultados do Relatório de frequência, sendo exibido somente 

se houver registro de ponto nestes dias pelo servidor. 

• Os servidores deverão registrar observações em seu relatório de frequência sempre que 

houver alguma ocorrência que necessite de avaliação pela Chefia Imediata, evitando 

esquecimentos ou divergências em relação ao ocorrido. 

• Os servidores deverão se atentar para o seu relatório de frequência, lembrando que a 

Carga Horária Válida registrada do mês deve estar de acordo com a Carga Horária 

Exigida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dsti.ifmt.edu.br/media/filer_public/58/31/5831d813-7cc0-45e1-b9c2-5af7dce5f8af/distribuirhorarios.mp4
http://dsti.ifmt.edu.br/media/filer_public/58/31/5831d813-7cc0-45e1-b9c2-5af7dce5f8af/distribuirhorarios.mp4
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/41782275/do1-2018-09-21-instrucao-normativa-n-2-de-12-de-setembro-de-2018--41782022
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/a4/1d/a41d59f6-5fc3-4b9f-84e2-7028e0bd2094/resolucao_no_030_-_28062019_-_aprovar_regulamento_de_controle_de_frequencia_eletronico-completo.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/a4/1d/a41d59f6-5fc3-4b9f-84e2-7028e0bd2094/resolucao_no_030_-_28062019_-_aprovar_regulamento_de_controle_de_frequencia_eletronico-completo.pdf


 

14 
 

5. DO MÓDULO PONTO NO SUAP – CHEFIA IMEDIATA 

Conforme estabelece a Resolução CONSUP/IFMT nº 030, de 28 de Junho de 2019 em 

seu Art. 14: “A   chefia   imediata,   definida   de   acordo   com   o   organograma   do 

campus/Reitoria,  acompanhará  o  registro  eletrônico  diário  da  frequência  do  servidor, 

cabendo acompanhar as devidas anotações no SUAP, quando necessário, bem como abonar 

atrasos ou saídas antecipadas, mediante compensação”. O Chefe Imediato deve avaliar as 

situações em relação às faltas, atrasos e saídas antecipadas, e o estabelecimento de 

compensações conforme a lei 8112/90, art. 44, inciso II e parágrafo único. Sendo assim, este 

deverá seguir alguns procedimentos para o controle da frequência do servidor sob sua chefia no 

sistema SUAP. 

5.1 Consulta de Frequência dos Servidores pela Chefia Imediata: 

Para consultar a frequência dos servidores do Setor/Departamento, a Chefia deverá 

entrar no SUAP, e acessar o menu Gestão de Pessoas>Administração de 

Pessoal>Ponto>Relatórios>Frequência por Setor. É possível também realizar a consulta por 

servidor individualmente através do menu Gestão de Pessoas>Administração de 

Pessoal>Ponto>Relatórios>Frequência por Funcionário, entretanto é ideal que a consulta seja 

feita pelo setor, quando for para realizar a avaliação das frequências. Desta forma poderá 

verificar a frequência de todos os servidores lotados em seu Setor e nos Setores filiados a este. 

5.2 Funcionalidades: 

5.2.1 Frequências por Setor: 

Neste menu, a Chefia poderá consultar a frequência de todos os servidores lotados no 

Setor assim como, nos setores filiados a este, podendo filtrar por período (mês, dia, semana). 

Clicando na caixa “Apenas frequências inconsistentes”, visualizará somente as frequências do 

período filtrado que estejam com pendências, como faltas, atrasos, saídas antecipadas, 

esquecimento de registro de frequência ou saldos computados. Caso marque a caixa “Incluir 

Sub-setores?” será exibido a lista completa de todos os servidores do setor e dos setores filiados, 

não necessitando clicar em cada setor para visualizar os servidores lotados no mesmo. 

A imagem a seguir mostra um exemplo de consulta de frequência por setor, marcando-

se a caixa “Incluir Sub-setores?”. 

 

1 

2 

3 

http://ifmt.edu.br/media/filer_public/a4/1d/a41d59f6-5fc3-4b9f-84e2-7028e0bd2094/resolucao_no_030_-_28062019_-_aprovar_regulamento_de_controle_de_frequencia_eletronico-completo.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
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1. Árvore de Setores: exibe o setor filtrado e os setores filiados a este; 

2. Lista de todos os servidores vinculados nos setores relacionados; 

3. Todas as frequências que possuírem inconsistências a Chefia poderá avaliar conforme 

as opções abaixo. Para facilitar a avaliação da frequência dos servidores do setor, marcar 

a caixa “Apenas frequências inconsistentes”. 

Avaliar Débitos: 

• Abonar com Compensação: O servidor deverá compensar até o mês subsequente. 

• Abonar sem Compensação: O servidor não precisará compensar. (Verificar orientações 

legais) 

• Não Abonar: apenas para “Faltas Injustificadas”, (Verificar orientações legais, 

normativas internas.) 

Avaliar Saldos: 

• Tempo de trabalho excedente para compensação de carga-horária (até o limite de 10h 

por dia): Utilizando essa opção, o servidor poderá utilizar o tempo de trabalho a mais 

para compensação de débitos. 

• Hora extra justificada (até o limite de 10h por dia): A Chefia deverá analisar a 

necessidade ou não de trabalho pelo servidor além de sua jornada diária de trabalho 

(como exemplo: eventos, reuniões, atividades esporádicas em final de semana, etc.), 

respeitando o limite máximo de 2h diárias, conforme orientações legais, em caso 

negativo utilizar a opção: “Hora extra não justificada”. Lembrando que a Hora Extra deve 

ser solicitada primeiramente a Gestão de Pessoas e autorizada pelo Ministério da 

Economia para que a mesma seja executada no IFMT. 

• Hora extra não justificada: A Chefia deve verificar se o saldo é decorrente de horário de 

refeição inferior a 1 (uma) hora, esquecimento de registro de intervalo refeição, ou 

motivos não justificados como, banco de horas, pois nesses casos a opção deverá ser 

utilizada, evitando que o servidor utilize para compensar débito, conforme orientações 

legais.  

 

Imagem exemplo de avaliação de saldos. 
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Imagem exemplo de avaliação de débitos. 

 Após realizar a avaliação da frequência do servidor, a Chefia deverá clicar em “Salvar” 

para gravar as alterações. Se logo após for detectado alguma avaliação incorreta, é possível 

realizar a alteração clicando em editar na Avaliação realizada, conforme a imagem a seguir: 

 

Imagem exemplo de tela. 

A função de Avaliação de Frequência só está disponível para o Chefe e o Substituto de 

Chefia do seu respectivo setor, lembrando que estes só conseguem avaliar as frequências dos 

servidores subordinado ao seu setor e aos filiados a este. O Substituto não deve avaliar a 

frequência do Chefe do setor, função que será exercida apenas pelo Chefe superior. 

Não é obrigatória a avaliação dos saldos nos casos em que o tempo excedente for para 

compensar débitos anteriores, desde que a Chefia concorde com a compensação. Entretanto as 

Horas extras não justificadas, conforme explicação anterior, deverão ser avaliadas. 

Nos casos de ausências do servidor público para comparecimento, de seu dependente 

ou familiar às consultas médicas, odontológicas e realização de exames em estabelecimento de 

saúde (IN 02 - MPDG SGP de 12/09/2018) a chefia deverá solicitar ao servidor a anexação do 

atestado no controle do seu ponto, referente ao período da ausência, para que o mesmo possa 

proceder com a avaliação da frequência, lembrando que a apresentação do atestado de 

comparecimento deve ser até o dia útil subsequente ao ocorrido. E para justificativa do dia de 

serviço deverá ser atestado pelo médico a ausência de 1 (um) dia. 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/41782275/do1-2018-09-21-instrucao-normativa-n-2-de-12-de-setembro-de-2018--41782022
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Conforme a IN 02 - MPDG SGP de 12/09/2018 Art. 11 “As faltas injustificadas não 

poderão ser compensadas e deverão ser lançadas como falta no controle eletrônico de 

frequência”. Neste caso a Chefia deve comunicar a Gestão de Pessoas sobre a ocorrência, até o 

quinto dia útil do mês subsequente, enviando cópia da frequência eletrônica com as 

informações no ofício de encaminhamento. 

5.2.2 Avaliar Frequências em Lote: 

É possível realizar a avaliação das frequências de um determinado servidor em Massa 

através da ferramenta “Avaliar Frequência em Lote”. Para fazer a avaliação em Massa, o Chefe 

deverá marcar a caixa de seleção dos dias que deseja avaliar. Para os débitos, clique em “Marcar 

todas as inferiores”. Para os saldos, clique em “Marcar Todas Excedentes”. Em seguida, clique 

em “Avaliar Frequência em Lote” para proceder com a avaliação.  

Observação: a avaliação da frequência só está disponível para as frequências 

inconsistentes do servidor. Veja a exemplificação nas imagens a seguir: 

 

Após selecionar os dias, clique em “Avaliar Frequência em Lote” 

 

Conforme a tela de exemplo acima, a chefia deverá realizar a avaliação normalmente 

como explicado anteriormente no tópico 5.2.1, de acordo com o tipo de avaliação, débitos ou 

saldos. 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/41782275/do1-2018-09-21-instrucao-normativa-n-2-de-12-de-setembro-de-2018--41782022
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É importante frisar que ao utilizar a Avaliação de Frequência em Lote, os dias 

selecionados conjuntamente terão a mesma avaliação assim como a descrição da justificativa. 

Se por exemplo, uma frequência for avaliada com a abono e a outra sem abono, as mesmas não 

deverão ser selecionadas juntamente para realizar a avaliação em lote. Na Avaliação de 

Frequência em Lote, os Débitos e Saldos devem ser selecionados separadamente. Para agilizar 

na marcação dos dias inconsistentes, selecione: 

• Marcar Todas Excedentes: marca apenas os dias com Saldos registrados no ponto do 

servidor. 

• Marcar Todas Inferiores: marca apenas os dias com Débitos ou Sem registro no ponto 

do servidor. 

Para desmarcar, clique novamente na ferramenta de seleção utilizada. 

 

Observações Importantes: 

• Utilizar os sistemas de ajuda da funcionalidade e a leitura das informações de instrução     

na tela (   ) é importante para realizar os procedimentos corretos no SUAP.  

• A Chefia deverá verificar antes da avaliação da frequência do servidor se o mesmo está 

registrando o intervalo para Refeição, caso cumpra jornada de 8h/diárias ou possua 

função gratificada, respeitando o limite mínimo de 1 (uma) hora e no máximo 3 (três) 

horas, assim como, atrasos, saídas antecipadas, faltas, anexação de atestados, 

observações feitas pelo servidor, no caso de Técnico Administrativo e se Docente em 

cumprimento de dois turnos, a realização de intervalo refeição entre os turnos. 

• Para agilizar na avaliação da frequência dos servidores, a Chefia pode marcar a caixa 

“Apenas frequências inconssistentes”, sendo possível também a filtragem pelo tipo de 

inconssistências. 

 

5.2.3 Frequências de Terceirizados - Setor: 

Em caso de existirem Funcionários Terceirizados ou Prestadores de Serviços através de 

contrato temporário vinculado ao setor, a avaliação da frequência será através deste Menu. O 

processo de avaliação de frequência do funcionário temporário segue as mesmas orientações 
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anteriores nos tópicos 5.2.1 e 5.2.2, obedecendo as orientações legais referente ao tipo de 

vínculo empregatício e sua carga horária de trabalho. 

 

5.2.4 Acompanhamento de Compensações Específicas: 

Conforme o sistema de ajuda do SUAP: “Esta funcionalidade tem por objetivo 

listar os acompanhamentos de compensações cadastrados no sistema” de todos os servidores 

subordinados ao setor, através da aba “Compensações do Setor”, exemplo: (“Recesso”, 

“Greves”, “Emenda de Feriados”, entre outros).  

 

 

1. Editar Acompanhamento: Para adicionar acompanhamento de compensação, clique no 

botão "Editar Acompanhamentos" localizado no canto superior direito da tela. 

Na próxima tela selecione o servidor que deseja acompanhar a compensação de horário, 

digitando a matrícula. 

 
Após digitar a matrícula, selecione o servidor e clique em “Enviar”: 

 
No tipo de acompanhamento* desejado, clique em “Editar”, conforme a imagem acima, 

(*os tipos de compensações específicas são cadastrados pela Gestão de Pessoas). 

Na tela seguinte será exibido a informação do tipo de acompanhamento e os dias 

escolhidos pelo servidor para compensação. Selecione a Validação da compensação, 

1 

2 



 

20 
 

(Aguardando, Autorizado, Não autorizado – Remarcar novamente, Não autorizado) e descreva 

o Motivo da Não Autorização (se for o caso). Clicando na caixa “Liberado para validação após 

término do prazo” a Chefia poderá reavaliar após o prazo. 

 

 
 

Após, clicar em “Salvar”. 

 

2. Clicando na lupa       é possível visualizar o detalhamento dos dias efetivos a compensar 

pelo servidor. 

 

Outras Observações importantes: 

• A Chefia Imediata deve observar as orientações contidas na IN/MPDG º 2 de 

12/09/2018 e Resolução CONSUP/IFMT nº 030, de 28 de Junho de 2019, 

essencialmente o art. 25, assim como as legislações vigentes a respeito do assunto. 

• Em casos de faltas injustificadas ou não compensação de horário pelo servidor, a 

Chefia deverá comunicar a Gestão de Pessoas para lançamento da ocorrência no 

SIAPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/41782275/do1-2018-09-21-instrucao-normativa-n-2-de-12-de-setembro-de-2018--41782022
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/41782275/do1-2018-09-21-instrucao-normativa-n-2-de-12-de-setembro-de-2018--41782022
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/a4/1d/a41d59f6-5fc3-4b9f-84e2-7028e0bd2094/resolucao_no_030_-_28062019_-_aprovar_regulamento_de_controle_de_frequencia_eletronico-completo.pdf
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6. DO MÓDULO PONTO NO SUAP – GESTÃO DE PESSOAS 

Conforme a Resolução CONSUP/IFMT nº 030, de 28 de Junho de 2019, nos artigos 26 e 

27, a Gestão de Pessoas é responsável pelo gerenciamento do processo de controle de 

frequência eletrônica, desta forma deve acompanhar as constatações de ausência ou faltas dos 

servidores, registrar no SUAP os pontos facultativos, feriados, recesso de fim de ano, entre 

outros, realizar a atualização de dados dos servidores no que se refere a carga horária, 

afastamentos, movimentações, além disso, deve manter o arquivo eletrônico de todos registros 

de frequências dos servidores homologados pelo servidor e chefia imediata, e, também fornecer 

as informações necessárias aos Órgãos de controle. 

6.1 Funcionalidades: 

6.1.1 Módulo Ponto: 

O Coordenador ou Responsável pela Gestão de Pessoas no Campus ou Reitoria deverão 

acessar o módulo através de Gestão de Pessoas>Administração de Pessoal>Ponto. 

6.1.2 Relatórios de Frequências: 

Através deste Menu, o Coordenador ou Responsável pela Gestão de Pessoas no Campus 

ou Reitoria poderão consultar as frequências dos servidores das seguintes formas: 

• Frequências por Funcionário: A consulta será dada por servidor individualmente. 

  

• Frequências por Setor: A consulta exibe o relatório de frequência dos servidores lotado 

no setor selecionado e nos filiados a este. É possível consultar também a frequência de 

todos os servidores do campus, digitando no campo “Setor” o nome do campus e 

marcando-se a caixa de “Incluir Sub-setores?”, conforme o exemplo a seguir: 

 

• Frequências de Terceirizados: Consulta de frequência por funcionário terceirizado 

individualmente. 

• Frequências de Terceirizados – Setor: Consulta de frequência por funcionário 

terceirizado por setor ou campus. 

• Frequências por Cargo: Consulta de frequência Gerencial por Cargo. 

• Frequências Noturnas: Essa função exibe relatório de frequência dos servidores, que 

ultrapassem as 21h00, conforme DECRETO Nº 1.590, DE 10 DE AGOSTO DE 1995., Art. 

3º, § 1º. 

http://ifmt.edu.br/media/filer_public/a4/1d/a41d59f6-5fc3-4b9f-84e2-7028e0bd2094/resolucao_no_030_-_28062019_-_aprovar_regulamento_de_controle_de_frequencia_eletronico-completo.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%201.590-1995?OpenDocument
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6.1.3 Redução de Carga Horária: 

Neste módulo, o Coordenador ou responsável pela Gestão de Pessoas no Campus ou 

Reitoria poderão cadastrar os servidores que tiverem redução de horário devido a Afastamento 

Parcial, Redução de Jornada de Trabalho ou Horário especial de estudante. Para isso o 

Coordenador de Gestão de Pessoas ou o servidor deverá adicionar o processo de redução de 

carga horária de acordo com a portaria de concessão. 

Conforme o sistema de ajuda do SUAP: “Esta funcionalidade tem por objetivo adicionar 

os processos de redução de carga horária no sistema.” 

Após a abertura e conclusão do processo no módulo, o Coordenador de Gestão de 

Pessoas deverá validar o processo e distribuir os horários conforme a carga horária informada 

pela portaria de concessão de Redução de Jornada/Regime de trabalho, Afastamento parcial ou 

Horário especial de estudante. Ao final o servidor poderá registrar sua frequência normalmente. 

Lembrando que esse procedimento deverá ser realizado toda vez que houver portaria de 

redução de jornada de trabalho. A data de início e fim devem ser o mesmo da portaria expedida. 

Antes da adição de um novo processo de Redução de Carga Horária pelo módulo deverá 

existir o processo físico ou eletrônico do servidor interessado com portaria expedida 

autorizando a concessão.  

A adição do processo de Redução de Carga Horária poderá ser realizada tanto pelo 

servidor ou pela Gestão de Pessoas, entretanto a validação é realizada pela Gestão de Pessoas. 

Para adicionar um novo processo de Redução de Carga Horária, acesse o menu: Gestão 

de Pessoas>Administração de Pessoal>Ponto>Redução de Carga Horária, em seguida, clicar em 

“Adicionar Processo de Redução de Carga Horária”: 

 

Na tela seguinte digite a matrícula do servidor interessado no campo “Servidor”: 
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O campo “Início da Redução” e “Fim da Redução” devem ser preenchidos de acordo com 

a portaria de redução. O tipo refere-se ao assunto do processo (Ex.: “Afastamento parcial”). 

Preencher a parte protocolo com o número do processo que deu origem a redução de jornada, 

marcando o tipo de protocolo como físico ou eletrônico, de acordo com o meio de criação. 

 

Logo após, clicar em “Salvar e continuar editando”. 

 

1. Editar: Edita os dados do processo. 

2. Atualizar Situação: Reservado apenas para a Gestão de Pessoas realizar o deferimento 

ou não do processo. 

3. Adicionar Horário: Deve ser preenchido de acordo com a portaria de redução de carga 

horária. A data inicial e final são preenchidas automaticamente de acordo com o período 

informado no cadastro do processo. A “Jornada pretendida” deve ser a mesma 

concedida pela portaria. A imagem a seguir demonstra um exemplo de preenchimento 

para redução de carga horária de 40h/Semanais para 30h/Semanais. 

 

1 

2 

3 

4 
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Ao selecionar a “Jornada pretendida” para 30h/Semanais a carga horária é distribuída 

automaticamente para os dias da semana. Caso a portaria informe a distribuição de horário 

entre os dias da semana, realizar distribuição como orienta a mesma. Após realizar o 

preenchimento clique em “Salvar”. 

 

4. Adicionar arquivos (opcional): Anexar o documento legal da concessão da Redução de 

Carga Horária. (Ex.: Portaria, Ofício etc.) 

Após a inclusão do horário Semanal Padrão e anexar o documento legal é necessário 

que a Gestão de Pessoas faça validação do processo em Atualizar Situação>Deferir: 

 

Depois de deferido o processo, o sistema direcionará para a página de listagem de 

processos de Redução de Carga Horária. 

  

Importante ressaltar que o Processo de Redução de Carga Horária é apenas um módulo 

interno do sistema e serve apenas para regularização da situação da frequência do servidor 

interessado, sendo assim, para fins de concessão de Alteração de Jornada/Regime de Trabalho 

ou Afastamentos, deve haver um processo físico ou eletrônico com os devidos trâmites legais. 

O processo poderá ser alterado a qualquer tempo, entretanto caso haja alteração do 

processo será necessário novamente a validação pela Gestão de Pessoas. 

Observações importantes: 

• Utilizar o sistema de Ajuda          do SUAP para realizar os procedimentos corretamente, 

evitando erros. 
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6.1.4 Compensação de Horários: 

• Acompanhamento de Compensações Específicas: Funcionalidade destinada ao 

acompanhamento de compensações específicas pelos servidores como Recesso de Fim 

de Ano, Greves, entre outros. A edição de acompanhamentos é realizada pelo Chefe de 

cada Setor/Departamento. 

• Informes de Compensações de Horários: Funcionalidade destinada ao servidor para 

realização de compensação de horários. 

• Opções de Compensação: Funcionalidade destinada a Gestão de Pessoas para cadastro 

de Compensações Específicas. As Compensações Específicas deverão ser cadastradas de 

acordo com documentos legais e o calendário oficial da União autorizando a 

compensação. 

Para adicionar uma nova Compensação Específica, acesse o menu: Gestão de 

Pessoas>Administração de Pessoal>Ponto>Compensações de Horários>Opções de 

Compensações, clique em “Adicionar” e escolha o tipo desejado, “Recesso Natal/Ano Novo” ou 

“Outro”. No exemplo a seguir, será utilizado a opção “Outro”, esta serve apenas a eventos que 

ocorreram anteriormente a compensação. 

 

Na tela “Adicionar Opção de Compensação”, preencher o campo “Descrição” com uma 

breve descrição da compensação e ano a que se refere a mesma. É possível selecionar o público 

alvo como um grupo de servidores ou Unidade Organizacional. 

 

Após o preenchimento e seleção do público alvo, clique em “Salvar e continuar 

editando”. 
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Na tela de “Opção de Compensação”, em “Dias a compensar” clique em “Adicionar Dias” 

para cadastrar os dias a compensar: 

 

 

Selecione um período de dias ou um único dia. Após preencher os dias clique em “Salvar 

e Continuar”,  

 

Após sumir o período na tela pode-se proceder com a inclusão de novo período, clicando 

novamente em “Salvar e Continuar”, para finalizar clique em “Salvar e Concluir”: 
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Depois de concluir a adição de dias a compensar, será necessário informar o período 

para realização da compensação pelo público alvo. Na aba “Períodos de Compensação” clique 

em “Adicionar Dias”: 

 

Selecione o período e clique em “Salvar e Continuar” para adicionar mais períodos. 

Para finalizar clique em “Salvar e Concluir”: 

 

Realizando a operação, verifique se os dias estão de acordo com o documento legal, 

caso haja período incorreto, é possível realizar a remoção através do botão “Remover”. Depois 

da verificação e não havendo erros, clique em “Concluir Cadastramento”: 
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Concluído o cadastramento da compensação, a mesma será liberada automaticamente 

ao público alvo selecionado, devendo estes realizarem a compensação no período cadastrado. 

Os servidores alvo poderão entrar no Menu: Compensação de 

Horários>Acompanhamento de Compensações Específicas, para verificar o período de 

compensação e os dias referentes, na Aba “Minhas Compensações”, lembrando que o tipo de 

“Outro” de opção de compensação não permite a escolha dos dias, somente a opção “Recesso 

Natal/Ano Novo”. 

 

 

Observações Importantes: 

• Utilizar o sistema de Ajuda do SUAP no caso de dúvidas em relação ao manuseio e evitar 

erros. 

• Somente a Gestão de Pessoas poderá realizar a operação de Cadastramento de Opções 

de Compensações Específicas. O cadastro deve ser de acordo com ordenamentos legais 

e documentos oficiais. 

• O cadastro de compensação de “Recesso Natal/Ano Novo” será feito pela Diretoria 

Sistêmica de Gestão de Pessoas e liberada aos Campi, de acordo com o calendário oficial 

da União e orientações legais. 

6.1.5 Liberações: 

De acordo com sistema de Ajuda do SUAP: “Esta funcionalidade tem por objetivo 

adicionar as liberações no sistema”. Essas liberações se referem ao cadastro de feriados, pontos 

facultativos, eventos, datas comemorativas, suspensão de trabalho, entre outras no calendário, 

impactando na carga horária exigida mensalmente do servidor. Desta forma o Coordenador ou 

Responsável pela Gestão de Pessoas nos Campi e Reitoria deverão cadastrar essas liberações 

conforme os Calendários Oficiais da União, dos Estados e dos Municípios publicados na Imprensa 

Oficial, assim como os documentos legais editados pelo Reitor ou Diretores Gerais dos Campi. 

Para adicionar uma Liberação, acesse o Menu: Gestão de Pessoas>Administração de 

Pessoal>Ponto>Liberações e clique em “Adicionar Liberação”: 
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Na tela “Adicionar Liberações” Selecione a Unidade Organizacional, caso a liberação 

abranja todas as unidades, selecione a opção “Todas”. O tipo de Liberação será de acordo com 

o documento oficial.  

 

Após preencher todos os campos obrigatórios do formulário, clique em “Salvar. 

a. Clique em “Adicionar outro(a)” para adicionar nova liberação; 

b.  “Salvar e continuar editando” salva a liberação no sistema e continua na mesma 

página para que uma nova alteração seja realizada. Caso seja necessário, clique na 

opção Ajuda do SUAP. 

Para alterar uma Liberação, clique no botão editar da Liberação cadastrada: 

 

 

Observações Importantes: 

• As liberações em nível de Órgão serão cadastradas pela Diretoria Sistêmica de Gestão 

de Pessoas e as do nível de Unidade Organizacional serão cadastradas pela Gestão de 

Pessoas responsável; 

• Os tipos de liberações são de acordo com sua especificação no Documento Legal. 

A “Carga horária máxima 

exigida pela instituição (em 

horas)” é necessário 

preencher em caso de 

Liberação Parcial, ou seja, 

neste caso quantas horas o 

servidor deverá cumprir de 

expediente no dia, (ex: Ponto 

facultativo de Quarta-Feira de 

Cinzas), no restante dos casos 

em que o servidor não deverá 

cumprir expediente, deixe 

como “0”. 
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6.1.6 Afastamentos: 

Esta funcionalidade permite a Gestão de Pessoas realizar cadastro de Afastamentos que 

não são lançáveis no SIAPE, embora sejam necessários para registro no Ponto do servidor que 

possui esse tipo de afastamento. 

Para adicionar novo afastamento, acesse o menu: Gestão de Pessoas>Administração 

de Pessoal>Ponto>Afastamento e clique em “Adicionar Afastamento”: 

 

Observações Importantes: 

• Os afastamentos serão cadastrados apenas pela Diretoria Sistêmica de Gestão de 

Pessoas, quando houver necessidade, entretanto os afastamentos lançados no SIAPE 

são importados automaticamente. 

• Para realizar a adição de afastamentos por essa funcionalidade é necessário cadastrar 

os tipos de afastamentos em Gestão de Pessoas>Administração de 

Pessoal>Ponto>Cadastros>Tipos de Afastamentos. 

6.1.7 Exercício Externo: 

Através desta funcionalidade a Gestão de Pessoas poderá cadastrar os servidores que 

tiverem Exercício Externo no Órgão ou em outros Órgãos, sendo possível, após o cadastro, a 

anexação do controle de frequência mensal dos servidores em exercício fora do Órgão e a 

exportação desta informação para o sistema do Ponto. 

Para adição de um novo Exercício Externo, acesse o Menu: Gestão de 

Pessoas>Administração de Pessoal>Exercício Externo e clique em “Adicionar Exercício 

Externo”: 
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Na tela “Adicionar Exercício Externo” o formulário deverá ser preenchido de acordo com 

o documento legal de autorização do Exercício Externo, se não houver data fim deixar o campo 

“Data Limite” em branco. 

 

a. Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios do formulário, clique 

em “Salvar e adicionar outro(a)” para adicionar novo; 

b.  “Salvar e continuar editando” Salva o exercício externo no sistema e continua 

na mesma página para que uma nova alteração seja realizada. Caso necessário, clique na opção 

Ajuda do SUAP. 

Na tela seguinte, na aba frequências, clique em “Adicionar Frequência” para inclusão de 

nova frequência: 

 

Preencha o período a que se refere a frequência (geralmente o período é de um mês), 

anexe o arquivo, formato .pdf ou .html, e clique em “Salvar”. 

 

Para exportar a informação de afastamento para o Ponto SUAP, clique em “Criar” 

conforme a figura a seguir: 
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Ao confirmar a inclusão, a informação constará no relatório de frequência do servidor 

no mesmo período informado da frequência. Caso deseje remover a informação clique em 

“Remover”. 

Para finalizar um Exercício Externo, clique em “Editar Dados” e defina a “Data Limite” 

deste. A situação de finalizado constará a partir da data de finalização informada. 

Observações Importantes: 

• Os exercícios externos serão cadastrados pela Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, 

dos servidores lotados na Reitoria, e pela Gestão de Pessoas nos Campi, dos servidores 

lotados em suas Unidades Organizacionais. 

6.2 Regularizações no Sistema SUAP: 

A Gestão de Pessoas do Campus e Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas na Reitoria, 

deverão realizar regularizações no sistema SUAP para o pleno funcionamento do ponto 

eletrônico, dentre os quais: Lotação dos servidores nos setores corretos, Cadastramento de 

Jornada de Trabalho dos Setores, Atualização da Árvore de Setores, Regularização dos setores 

das Funções, Cadastramento de Substituição de Chefia, Cadastramento de Afastamentos de 

servidores e Inclusão de exercício externo no caso de servidores em Cessões, Cooperação 

técnica, Licença para acompanhamento de Cônjuge, entre outros. 

6.2.1. Lotação de Servidores: 

A Gestão de Pessoas deverá realizar a lotação dos servidores de acordo com a Ordem 

Administrativa de lotação, ou documento oficial devidamente assinado pelo Chefe do setor, no 

sistema SUAP para que as Chefias possam avaliar e controlar a frequência dos servidores de seu 

setor/departamento e os filiados a este. Lembrando que o setor principal do servidor deve ser 

aquele no qual realmente está lotado, os setores adicionais devem ser adicionados apenas se 

houver necessidade de acesso aos mesmos. Para a lotação dos servidores realize os seguintes 

passos: 

1. Acesse o Menu: Gestão de Pessoas>Servidores, digite o nome ou matrícula do 

servidor e clique em “Editar”: 
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2. Selecione através da árvore o setor de lotação principal do servidor e os adicionais, 

caso necessário. Após, clique em “Salvar”: 

 

6.2.2. Jornada de Trabalho dos Setores: 

A Jornada de Trabalho dos Setores, por padrão, é de 40Horas/Semanais, para os 

setores em que a Jornada for flexibilizada, a Gestão de Pessoas deverá gerenciar a Jornada, de 

acordo com a autorização de flexibilização expedida por documento legal. 

Para modificar a Jornada de Trabalho de determinado setor, acesse o Menu: Gestão 

de Pessoas>Cadastros>Jornadas de Trabalho de Setores e clique em “Adicionar Histórico de 

Jornada do Setor”: 
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Selecione o setor através da árvore de setores, e de acordo com o documento legal, 

insira a jornada, a data de início e a data fim. Após o preenchimento de todos os campos 

obrigatórios do formulário, clique em “Salvar e adicionar outro(a)” para adicionar novo. A opção 

“Salvar e continuar editando” salva o histórico de jornada do setor no sistema e continua na 

mesma página para que uma nova alteração seja realizada. Caso necessário clique na aba Ajuda 

do SUAP. 

Observações Importantes: 

• Outra forma de gerenciar a Jornada dos Setores é acessando o Menu: Gestão de 

Pessoas>Setores e na coluna Configurações do setor clique em “Gerenciamento de 

Jornadas de Trabalho”: 

 

6.2.3. Atualização da Árvore de Setores: 

 A árvore de setores deverá ser atualizada de acordo com o Organograma da Unidade 

Organizacional. Para realizar a atualização acesse o Menu: Gestão de Pessoas>Setores e clique 

em editar no setor que deseja modificar a estrutura: 

 

Selecione o setor ao qual ele esteja subordinado, após clique em “Salvar”: 
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Para adicionar um novo setor clique em “Adicionar Setor”: 

 

Na tela “Adicionar Setor”, selecione o setor superior através da árvore de setores, e o 

preenchimento dos campos deve ser de acordo com a portaria ou documento legal de criação. 

Após o preenchimento clique em “Salvar”: 

 

Observações Importantes: 

• Os setores devem ser criados de acordo com a portaria de sua criação, devidamente 

assinada e publicada em Imprensa Oficial; 

• Para excluir um setor verifique antes se existe servidores lotados no mesmo, caso não 

haja, basta clicar em editar no setor desejado e marcar a caixa de seleção “Excluído”, 

lembrando que esse procedimento deve ser realizado se houver a portaria de extinção 

do setor, após clicar em “Salvar”. 

 

• As modificações na estrutura dos setores impactam na distribuição das Chefias por 

Coordenação, sendo assim estas devem ser feitas de acordo com o Organograma 

aprovado na Unidade Organizacional. 

• A opção “Apagar” Setor, no menu edição, não deverá ser utilizada, exceto no caso 

do setor nunca ter sido utilizado para fins de tramitação de processos ou lotação de 

servidores. 
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6.2.3. Lotação das Funções nos Setores/Departamentos: 

A lotação das funções nos setores/departamentos corretos é essencial para que a Chefia 

consiga avaliar e controlar a frequência dos servidores vinculados ao seu setor e aos filiados a 

este. Para realizar a lotação, verifique em Gestão de Pessoas>Setores se há setores sem Chefe 

ou se nos setores que possuem Chefe, sua função vincula-se ao setor em que está lotado. 

 

Após realizar a verificação indicada acima, acesse o Menu: Gestão de 

Pessoas>Cadastros>Histórico de Funções, faça o filtro dos servidores com função da Unidade 

Organizacional sem a lotação da função. Clique no nome do servidor e realize a lotação no setor 

o qual ele exerce função de Chefia. Para realizar essa operação, siga os passos a seguir: 

(Lembrando que para realizar esse procedimento a estrutura dos setores da Unidade 

Organizacional deverão estar corretas.) 

 No Menu Histórico de Funções, filtre pelo servidor desejado, lembrando que o sistema 

só libera a lotação das funções pela Gestão de Pessoas em sua Unidade Organizacional: 

 

Clique no nome do servidor ao qual deseja lotar a função: 

Função sem setor 
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 Na tela de edição, selecione o Setor através da Árvore de Setores e clique em “Salvar” 

para gravar as alterações. Para remover a alteração, clique em “Apagar”. 

 

 

Observações: 

• Realizar a Lotação das Funções conforme a portaria de Designação ou Nomeação de 

Função do servidor. 

• Para melhor visualização, após a lotação da função, acesse o Menu: Gestão de 

Pessoas>Setores e verifique se o servidor está aparecendo como Chefe do setor. 

6.2.4. Cadastramento de Substituição de Chefia: 

O cadastramento de Substituto de Chefia é necessário, pois nos casos de impedimentos 

legais do titular da função, o Substituto assumirá automaticamente a Chefia, sendo assim o 

servidor substituto ficará responsável, no período em que estiver substituindo conforme 

legislação vigente, pelo controle e avaliação da frequência dos servidores do setor e os filiados 

a este. O cadastro deve ser de acordo com a Portaria de Substituição do servidor, entretanto 

pode se fazer o cadastro apenas do período em que este efetivamente substituir o titular, 

ficando a critério da Gestão de Pessoas no Campus ou Reitoria. Para realizar o cadastro siga os 

passos a seguir: 
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1. Acesse o Menu: Gestão de Pessoas>Cadastros>Histórico de Funções e clique em 

Adicionar Histórico de Função: 

 

2. Na tela de “Adicionar Servidor - Histórico de Função”, preencha os campos de acordo 

com a portaria de Substituição Eventual ou Temporária de função, os campos 

“Atividade” e “Setor SIAPE” devem ser o mesmo do Titular da função, o campo “Função” 

deve ser “Substituição de Chefia” e o “Setor SUAP” é o setor a que se refere a função. 

 

3. Logo após clique em “Salvar” para gravar as alterações. 

Observações Importantes: 

• Para melhor visualização, após cadastrar Substituição de função, acesse o Menu: Gestão 

de Pessoas>Setores e verifique se o servidor está aparecendo como Substituto de 

Chefia do setor. 

• O cadastramento de Substituto de Chefia do setor deve ser de acordo com a portaria de 

designação ou nomeação do servidor. Sempre que houver dispensa ou exoneração de 

Substituto ou a função for por tempo determinado, a Gestão de Pessoas deverá 

informar a data fim da função de acordo com a data da publicação da Portaria. 

• O Substituto da função só deve avaliar a frequência dos servidores vinculados ao seu 

setor e nos filiados a este, nos dias que efetivamente substituir, ou seja, nos 

afastamentos legais do titular da função. 

6.3 Notificação de Faltas Injustificadas ou Débitos não Compensados: 
A Chefia Imediata é responsável pelo controle das frequências dos servidores lotados 

em seu setor, devendo notificar as ocorrências de Faltas e Débito de Horas não compensadas 

pelo servidor. A Notificação deve ser feita através do Documento Eletrônico, disponível no SUAP, 

assinado pela Chefia e Servidor, Já a comunicação às CGGPs/DSGP deve ser feita mediante 

Ofício, conforme modelo em Anexos, assinado pela Chefia do setor, com a descrição das 

ocorrências. 
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ANEXOS: 

1. OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO DE FALTA/DÉBITOS DE HORAS NÃO COMPENSADOS: 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

[...] 

Ofício nº XX/201X/AAAAA-AAA 

                                                                                                                                                
                                                                             [Cidade], xx de xxxxx de 2019. 

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 

RESPONSÁVEL 

Diretor(a)(Reitoria)/Coordenador(a)(campus) 

Assunto: Notificação de Falta/Débitos Pendentes de Horas não 

Compensadas.                     

                     Senhor(a) Diretor(a)/Coordenador(a), 

                     Informamos para fins de registro e demais procedimentos as 
ocorrências do(s) servidor(es) desse Setor (xxx), conforme especificações citadas 
abaixo e a Notificação nº XX: 

NOME DO(A) 
SERVIDOR(A) 

PERÍODO(MÊS) 

Total de Horas 
Trabalhadas Válidas 
(No relatório de 
frequência do servidor) 

Ocorrências (Faltas, 
Débitos pendentes, 
outros) 

    

    

Atenciosamente, 

[[ASSINATURA DA CHEFIA]] 
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