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Manual de Utilização do Sistema 
Declaração dos Bens e Valores 

Realizar acesso 
O acesso ao sistema de Declaração dos Bens e Valores deve ser feito a partir do menu 

Sistemas do Portal DGRH - www.dgrh.unicamp.br. 

 

Em seguida, no grupo "Servidores Unicamp", basta clicar no ícone: 

 

http://www.dgrh.unicamp.br/
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Digitar o Usuário e Senha compatível com o mecanismo de ‘Tipo de senha’ selecionado: 

1. Padrão (Passaporte RG) 

2. Vida Funcional (Vetorh/Senior) 

3. Senha UNICAmp (Sise)  

 

Menu Principal 

 

1. Declarar Bens e Valores 

a. Importar Declaração do Imposto de Renda 

b. Importar declaração em PDF 

c. Inserir nova declaração 

d. Não possuo bens ou valores a declarar 

 

2. Declarações Entregues 

Exibe a lista de declarações entregues em anos anteriores. 
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Como Declarar Bens e Valores 

Após realizar o acesso ao sistema: 

Importar Declaração do Imposto de Renda 

1) Clique em “Minha Declaração  Declaração dos Bens e Valores”; 

2) Clique no botão  para importar uma 

Declaração do Imposto de Renda salva em seu computador; 

3) Clique no botão ; 

4) Selecione o arquivo com extensão .DEC referente à declaração enviada;  

5) Verifique as informações e clique em ou ; 

6) Ao “Confirmar” será possível Editar, Remover ou Adicionar novos Bens. 

 

7) Analise na tabela exibida os bens e valores listados; 

8) Após a revisão dos dados clique em . Será exibida a tela de confirmação 

da entrega (Clique “sim” quando tiver certeza); 

9) Após finalizar não será possível fazer alterações e será exibida uma mensagem 

semelhante a essa:  

 

 

OBS: Quaisquer alterações poderão ser feitas no próximo cronograma da Declaração (uma vez 

por ano).  
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Importar declaração em PDF 

1) Clique em “Minha Declaração  Declaração dos Bens e Valores”; 

2) Clique no botão  para inserir o 

documento em PDF com a declaração dos Bens e Valores; 

3) Clique no botão ; 

4) Selecione o arquivo desejado; 

 

5) Clique em ; 

6) Após finalizar não será possível fazer alterações e será exibida uma mensagem 

semelhante a essa:  

 

 

 

  

 

É possível enviar no máximo 3 arquivos PDF. 
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Inserir nova declaração 

1) Clique em “Minha Declaração  Declaração dos Bens e Valores”; 

2) Clique no botão  para criar uma nova 

declaração; 

3) Clique em ; 

4) Digite as informações solicitadas e clique em ; 

5) Repita os passos 3 e 4 até adicionar todos os bens e clique em  para 

finalizar. 

6) Após finalizar não será possível fazer alterações e será exibida uma mensagem 

semelhante a essa:  
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Não possuo bens ou valores a declarar 

1) Clique em “Minha Declaração  Declaração dos Bens e Valores”; 

2) Clique no botão  para declarar que 

não possui bens; 

3) Após finalizar não será possível fazer alterações e será exibida uma mensagem 

semelhante a essa: 

 

 

 


