Remessa sem TTM vigente
Docente verifica a
necessidade de
Remessa/TTM

Anexar:

Comprovante
de cadastro

Manifestação
interesse do
destinatário

Minuta do
TTM e GR

Docente define
instituição
destinatária da
remessa

Remessa com TTM
vigente

SIM

Docente encaminha
via e-mail minuta
em word à SECEP

Há TTM vigente?

NÃO

Docente cadastra o
acesso no Sisgen

Docente obtém
manifestação de
interesse do
destinatário em
assinar o TTM/GR.

Verificar o correto
preenchimento na
página seguinte

Docente preenche
as minutas do TTM
e GR

SECEP encaminha
para manifestação
do Pró-Reitor da
PROPP, via SEI.

Docente encaminha
minutas via SEI à
SECEP/PROPP.

Docente devolve
processo à SECEP,
via SEI.
Anexar:

cópia dos
originais
assinados.

Pró-Reitor envia
manifestação à
SECEP, via SEI

Pró-Reitor
solicita
adequações à
SECEP via SEI

NÃO
Conforme?

Docente encaminha
processo à SECEP,
via SEI.
Anexar:
Cópia do cadastro
de remessa

Docente retira uma
via original do TTM
e GR na SECEP.

Docente encaminha
originais à SECEP

SECEP arquiva uma
via original do TTM
e da GR e anexa
cópia no SEI

SIM

Docente
providencia
adequações

SECEP solicita
adequações ao
docente via SEI e email

SECEP analisa
preenchimento das
minutas

NÃO

Conforme?
SIM

SECEP preenche
dados da UFMS e do
Reitor

SECEP encaminha
para o docente
despacho favorável,
via SEI. Anexar:
versão final do TTM
e da GR em PDF

Docente encaminha
TTM e GR em PDF
para assinatura do
destinatário em
DUAS VIAS

Docente recebe
originais assinados
pelo destinatário

SECEP encaminha
originais para
assinatura do reitor,
via Pró-Reitor

SECEP encaminha
ao docente cópia do
TTM e GR, via SEI

Docente cadastra
remessa no Sisgen

Docente
providencia o
transporte da
amostra.
Enviar junto à
amostra:

Cadastro de
remessa

Uma via do
TTM

Uma via da GR

Preenchimento
No TTM:












Deletar “If the sender is a Legal Entity/Se o remetente for Pessoa Jurídica”.
Deletar “If the sender is Natural Person/Se o remetente for pessoa Natural” e o quadro correspondente.
Deletar “If the recipient is a Legal Entity/Se o destinatário for Pessoa Jurídica”.
Deletar “If the recipient is Natural Person/Se o destinatário for Pessoa Natural” e o quadro correspondente.
Preencher dados do destinatário e seu representante legal.
Preencher a validade do TTM (item 7): até 10 anos.
Não preencher “Date and place”, será preenchido à mão pelo destinatário na data da assinatura.
Não preencher “Local e data”, será preenchido à mão pelo reitor na data da assinatura.
Preencher “Name of the legal representative of the recipient/Nome do representante legal do destinatário.
Preencher “Title/Cargo na instituição”.
Apagar todos os colchetes “[ ]” do documento.

Na Guia de Remessa:










Preencher número da guia, no caso, “1”.
Preencher “RECIPIENT/DESTINATÁRIO”.
Em “MTA DATE/DATA DO TTM/”, preencher com “___/____/_______”, não colocar a data, pois será preenchida à mão pelo reitor com a mesma data em que
esse assinar o TTM.
Em “DATA/DATE”, preencher com ___/_____/_______, não colocar a data, pois será preenchida à mão pelo reitor, calculada a validade conforme item 7 do TTM,
com dia anterior da assinatura. Exemplo: TTM válido por 5 anos: “em 31/07/2019, válido até 30/07/2024”)
Preencher todos os dados das amostras, observando: Item 2: deletar opção não escolhida. Item 6: preencher “YES/SIM” ou “NO/NÃO” nos parênteses; descrever
os “Usos pretendidos” e “Setor...” onde marcou “YES/SIM”. Item 6.1: deletar opções não escolhidas. Item 7: escolher o primeiro e deletar o segundo item 7, 7.1,
7.2 e 7.3; ou, escolher o segundo e manter os itens 7.1, 7.2 e 7.3, e deletar o primeiro item 7.
Não preencher “Date and place”, será preenchido à mão pelo destinatário na data em que este assinar a GR.
Preencher “Title/Cargo na instituição”.
Não preencher “Local e data”, será preenchido à mão pelo reitor na data em que este assinar a GR.
Apagar todos os colchetes “[ ]” do documento.
Todas as assinaturas devem ser à caneta, não serão aceitas assinaturas digitais.

Remessa com TTM vigente

Docente solicita
acesso ao TTM
vigente no SEI à
SECEP/PROPP, por
e-mail

SECEP encaminha
para manifestação
do Pró-Reitor da
PROPP, via SEI.

SECEP envia o
processo ao
docente

Docente obtém
manifestação de
interesse do
destinatário em
assinar a GR.

Pró-Reitor
solicita
adequações à
SECEP

NÃO

Docente devolve
processo à SECEP,
via SEI.
Anexar:

cópia dos
originais
assinados.

Docente encaminha
processo à SECEP,
via SEI.
Anexar:
Cópia do cadastro
de remessa

Conforme?

SIM
Verificar o correto
preenchimento na
página seguinte

SECEP encaminha
ao docente
despacho favorável,
via SEI. Anexar:
versão final da GR
em PDF

Docente preenche a
minuta da GR

Docente encaminha
minuta via SEI à
SECEP.

Docente
providencia
adequações

Docente encaminha
via e-mail minuta
em word à SECEP

SECEP solicita
adequações ao
docente via SEI e email

Docente encaminha
a GR em PDF para
assinatura do
destinatário em
DUAS VIAS

NÃO
SECEP analisa
preenchimento da
minuta

Conforme?

SIM

Docente recebe
originais assinados
pelo destinatário

Docente encaminha
originais à SECEP

Docente retira uma
via original da GR na
SECEP.

SECEP encaminha
originais para
assinatura do reitor,
via Pró-Reitor

SECEP arquiva uma
via original da GR e
anexa cópia no SEI

SECEP encaminha
ao docente cópia da
GR, via SEI

Docente cadastra
remessa no Sisgen.
Ao cadastrar nova
remessa, inserir
também a cópia do
TTM original no
Sisgen.

Docente
providencia o
transporte da
amostra.
Enviar junto à
amostra:

Cadastro de
remessa

Cópia do TTM

Uma via da GR

Preenchimento










Preencher número da guia, conforme a sequência: “2, 3, 4...”
Preencher “RECIPIENT/DESTINATÁRIO”.
Preencher “MTA DATE/DATA DO TTM/” com a mesma data em que o reitor assinou o TTM, ou seja, igual está na primeira guia de remessa.
Preencher “DATA/DATE”, calculada a validade conforme item 7 do TTM, com dia anterior da assinatura, ou seja, igual está na primeira guia de remessa.
Exemplo: TTM válido por 5 anos: “em 31/07/2019, válido até 30/07/2024”)
Preencher todos os dados das amostras, observando: Item 2: deletar opção não escolhida. Item 6: preencher “YES/SIM” ou “NO/NÃO” nos parênteses;
descrever os “Usos pretendidos” e “Setor...” onde marcou “YES/SIM”. Item 6.1: deletar opções não escolhidas. Item 7: escolher o primeiro e deletar o
segundo item 7, 7.1, 7.2 e 7.3; ou, escolher o segundo e manter os itens 7.1, 7.2 e 7.3, e deletar o primeiro item 7.
Não preencher “Date and place”, será preenchido à mão pelo destinatário na data em que este assinar a GR.
Preencher “Title/Cargo na instituição”.
Não preencher “Local e data”, será preenchido à mão pelo reitor na data em que este assinar a GR.
Apagar todos os colchetes “[ ]” do documento.

Todas as assinaturas devem ser à caneta, não serão aceitas assinaturas digitais.

