Tutorial para buscas no sistema de Protocolo da ANA
Por meio do sistema de Protocolo da ANA é possível realizar pesquisas a
documentos recebidos pela Agência e processos autuados, exceto os de acesso restrito
e os classificados em grau de sigilo, conforme a legislação.
A pesquisa poderá ser realizada por número do documento ou processo bem
como pelo nome do interessado cadastrado no sistema. É possível pesquisar a
existência de processos e documentos simultaneamente ou somente processos ou
documentos.
O sistema exibirá o resultado da pesquisa até o limite de 100 registros
cadastrados por ordem numérico cronológica decrescente, ou seja, do documento ou
processo mais recente ao mais antigo.
Ao selecionar o hiperlink contendo o número de protocolo desejado é possível
acessar os dados de detalhamento do documento ou processo tais como data,
situação, assunto, localização atual, histórico de tramitação etc. Nesta mesma tela, é
possível cadastrar um e-mail para receber mensagem de alerta de tramitação toda vez
que o documento ou processo for movimentado entre unidades organizacionais da
ANA.
Para realizar buscas no sistema da ANA bem como para cadastrar e-mail para
recebimento de mensagens contendo aviso de tramitação de documento ou processo
de interesse é necessário seguir os passos abaixo:
1) Acessar a página eletrônica da ANA no endereço www.ana.gov.br e clicar
no link Protocolo Eletrônico:

2) Clicar na frase disponível no link CONSULTE PROCESSOS:

3) Por padrão, o sistema exibirá a opção de pesquisa simultânea a processos
e documentos já selecionada. Caso queira pesquisar somente por processos
ou por documentos, selecionar um dos botões respectivos, abaixo:

4) A pesquisa poderá ser realizada de duas formas:
a) Digitar o número do documento ou processo, caso possua, e clicar no
botão pesquisar:

Ou
b) Digitar o nome do interessado constante no documento ou processo
cadastrado e clicar no botão pesquisar:

5) O sistema exibirá o resultado da pesquisa:

6) Selecionar o hiperlink contendo o número do documento ou processo
desejado para visualizar o detalhamento do registro:

7) Caso queira, digitar o endereço de e-mail e clicar no botão cadastrar para
receber mensagens de alerta toda vez que o documento ou processo for
movimentado entre as unidades organizacionais da ANA:

8) O sistema exibirá a mensagem a seguir. Após a leitura, clicar no botão “OK”
para finalizar a ação:

9) Toda vez que este protocolo sofrer tramitação na ANA você receberá uma
mensagem similar à do exemplo abaixo:

Caso o acompanhamento do protocolo não seja mais necessário, proceder da
seguinte maneira:
1) Acessar
a
página
eletrônica
da
ANA
no
endereço
http://www3.ana.gov.br e clicar no link “Protocolo Eletrônico”:

2) Clicar na frase disponível no link CONSULTE PROCESSOS:

3) Clicar na palavra “AQUI”:

4) Ao acessar a página, abaixo, preencher os campos “número” e “correio
eletrônico” e clicar no botão “descadastrar”:

5) O sistema exibirá a mensagem, abaixo, informando sobre o
descadastramento do usuário para receber aviso de trâmite, como no
exemplo a seguir:

6) Após a leitura, clicar no botão “OK” para finalizar a ação.

