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Apresentação da Equipe
COMITÊ DE IMPLANTAÇÃO DO SEI 
• DORGIVAL OLAVO GUEDES NETO - Diretor de Tecnologia da Informação

• MARIA MÁRCIA MAGELA MACHADO - Pró-Reitora de Recursos Humanos

• MAURÍCIO FREIRE GARCIA - Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento

• RENATO PINTO VENÂNCIO - Diretor de Arquivos Institucionais

• RUI ROTHE NEVES - Chefe de Gabinete da Reitora

COMISSÃO TÉCNICA DE IMPLANTAÇÃO DO SEI 
• DANIEL DE BRITO E PAIXÃO - Diretoria de Arquivos Institucionais

• ELIANE BEZERRA LIMA - Departamento de Logística de Suprimentos e de Serviços Operacionais

• GESSY CAETANO DA SILVA JUNIOR - Centro de Computação

• JOANA ALINE VASCONCELOS GOMES Pró-Reitoria de Planejamento

• JÚNIA TEREZINHA MORAIS RAMOS - Diretoria de Arquivos Institucionais 

• KARINA FLAVIANA RIBEIRO - Centro de Computação

• LEANDRO DUARTE DE ASSIS - Centro de Computação

• MARCELO LACERDA GARCIA - Centro de Computação

• ROGER RUBENS MACHADO - Centro de Computação
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Motivação
• Decreto 8539/2015

• Estabelece o uso de meio eletrônico para tramitação de documentos
• Uso preferencial de programas com código aberto
• Mecanismos de verificação de autoria e integralidade dos documentos
• Integração entre os órgãos via Sistema

• PEN

• Iniciativa do Ministério do Planejamento
• Composto por três grandes ações: SEI, Barramento e Protocolo Integrado
• Objetivo: Construção de uma infraestrutura pública de processo administrativo eletrônico
• Visa 

• a obtenção de melhorias no desempenho dos processos da AP
• ganhos em agilidade
• produtividade
• satisfação do público usuário
• redução de custos
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O que é o SEI?
• Desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

(TRF4)

• Cedido gratuitamente para as instituições públicas

• É a solução de processo eletrônico sugerida no âmbito do 
PEN, formando a parceria “PEN SEI”

• Tem suporte à produção, edição, assinatura e trâmite de 
processos e documentos

• Histórico de implantações bem-sucedidas em outros órgãos
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Funcionalidades
• Portabilidade

• 100% Web

• Compatível com principais navegadores

• Aplicativo para smartphones

• Acesso remoto
• Notebook, tablets, smartphones

• Equipamentos  SO Windows ou Linux

• Permite que os usuários trabalhem à 
distância

• Acesso usuário externo
• Permite assinatura remotamente

• Acompanhamento do processo

• Controle de nível de acesso
• Criação e trâmite de processos restritos e 

sigilosos

• Acesso às Unidades envolvidas

• Acesso aos usuários específicos

• Tramitação em múltiplas unidades
• Rompe com a tradicional tramitação linear

• Pode envolver várias unidades 
simultaneamente

• Funcionalidades específicas
• Controle de prazos

• Estatísticas da Unidade

• Tempo de processo

• Base de conhecimento

• Modelos de documentos

• Assinatura em bloco

• Sistema intuitivo

• Auditoria



6

Mobilização
Em Março de 2019 o Comitê de Implantação do SEI 
designou à Comissão Técnica a elaboração de uma 
proposta de trabalho para a Implantação do SEI em 
2019 na UFMG, considerando as seguintes 
orientações:

• “- a implantação se dará gradualmente por 
processos, de uma ou mais Pró-Reitorias;

• - deverão ser considerados inicialmente processos 
internos à UFMG que possam ser completamente 
implantados de forma digital (não híbridos). ”



7

Por onde começar?

• Implantação por etapas – gradual 

• Escolha da PRORH
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Estratégia e Metodologia de Trabalho

1) Delimitação do Escopo
• Implantação dos processos da classe 020 referentes a pessoal, de 

acordo com a classificação do CONARQ,  e que não possuem uma 
solução informatizada que os atendam

2) Levantamento dos processos e documentos 
envolvidos
• Implantação dos processos na forma “as is”
• Não envolve a modelagem ou análise para possíveis melhorias de 

processo
• Participação das pessoas indicadas

3) Parametrização e configuração da ferramenta
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Estratégia e Metodologia de Trabalho
4) Treinamento 
• Previsto para acontecer de 01/07 a 05/07
• Público alvo: servidores que trabalham com a tramitação e tratamento de 

processos de pessoal. Estas pessoas serão indicadas pela PRORH
• Perfil básico no sistema 
• Sugestões de treinamentos à distância

• EVG – Escola Virtual do Governo 
• Enap – Escola Nacional de Administração Pública

5) Homologação
• Atestar se o sistema foi parametrizado corretamente e funciona da forma 

esperada 
• Identificar necessidade de ajustes 
• Oferecer uma oportunidade dos usuários esclarecerem dúvidas que ainda 

restem sobre o uso da ferramenta
• Obter o aceite dos usuários 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74
https://comunidades.enap.gov.br/mod/page/view.php?id=129
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Estratégia e Metodologia de Trabalho

• 6) Divulgação e Pós Implantação
• Criação do site:

• Comunicação e acesso rápido ao 

• Suporte 

• Dúvidas frequentes

• Lista de processos homologados

• Apoio dos Agentes SEI
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Agente SEI
• Lotado na Unidade

• Repasse de conhecimentos

• Apoio a equipe de implantação

• Levantar os processos

• Atender as demandas locais
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Cronograma – Atividades Implantação PRORH de abril a 
agosto de 2019

Atividade Responsável Início Fim

 Aprovar Plano de Trabalho Comitê de Implantação 01/04 05/04

Levantamento Processos Comissão Técnica/PRORH 08/04 30/04

Parametrização Comissão Técnica 29/04 30/06

Treinamento Comissão Técnica/PRORH 01/07 05/07

Homologação Agente SEI 08/07 31/07

Divulgação Comissão Técnica/PRORH 25/06 01/08

Entrada em produção 01/08

Pós Implantação Comissão Técnica 01/08 30/08
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Ações Futuras

• Expansão dentro da PRORH

• Iniciar implantação na PRA e PROPLAN

DÚVIDAS?


