
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO:  DATA: 02/02/2023 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Jéssica Grazielle Pereira do Nascimento Martins        Cargo:  Estagiária 

Documento nº: MG - 14.113-402                                              Tipo de documento: RG 

 

Nome: Adriana de Fátima Valadares Santos                          Cargo: Coordenadora Secretaria Geral 

Documento nº: M 4.030.17 SSP                                             Tipo de documento: RG 

 

Dados da viagem: 

 

Evento: Imersão sobre a utilização do SEI no CAU/SP        

Local: Auditório do Banco do Brasil (BB) situado à Rua Quinze de novembro, 111, 3º andar – São Paulo/SP 

Data de início: 02/02/2023 às 08:30           Data de término: 02/02/2023 às 17:30 

 

Justificativa da viagem: Participar do treinamento oferecido pelo CAU/SP, a fim de estarmos aptas a utilizar o sistema, quando este for 

disponibilizado para o CAU/MG (previsão para maio/junho/julho 2023). 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  

 

O objetivo do treinamento foi fornecer noções iniciais sobre a implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI nos CAU/UFs. Tal 

ferramenta trata-se de um método de gestão de processos e documentos eletrônicos, com práticas inovadoras de trabalho, tendo como 

principais características a libertação do paradigma do papel como suporte analógico para documentos institucionais e o compartilhamento 

do conhecimento com atualização e comunicação de novos eventos em tempo real. 

 

O SEI é vantajoso por ser 100% web, possibilitar tramitação múltipla, ter caráter intuitivo, apresentar configurações rápidas, permitir 

assinatura digital por meio de login e senha, proporcionar a nacionalização do acesso e a descentralização das ações. 

A ferramenta substitui a troca de e-mails para tomada de decisão. A diferença é que ele possui uma sequência lógica para organização 

dos documentos. O intuito de sua implementação é migrar todos os processos administrativos do SICCAU para o SEI. 

Dentre as informações apresentadas destaca-se: 

• todas as pessoas da mesma mesa visualizam as pastas do setor no qual estão alocadas; 

• o que é produzido no SEI é possível ser assinado dentro dele, já o que é produzido fora do SEI é preciso ser assinado fora do sistema; 

• enquanto o documento estiver com caneta amarela é uma minuta e pode ser editado; 

• o sistema entende que enquanto o documento não for tramitado é uma minuta, a partir do momento que houver a tramitação não é 

possível alterá-lo; 

• se mais de um setor visualizar a folha, o documento torna-se definitivo, se apenas o setor de origem visualizou, ainda é possível 

editá-lo; 

• caso um processo já tenha passado por minha mesa é possível editá-lo novamente utilizando o botão "reabrir"; 

• somente a mesa que incluiu o documento consegue ver uma folha que não está assinada; 

• a função mais difícil do SEI é conseguir a assinatura de alguém que não é da minha mesa, o único meio é assinando em lote, para 

tanto é necessário acessar o campo "incluir em bloco de assinatura", criar o envelope, pôr a folha dentro dele e tramitá-lo. 



 

 

Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação do evento: 

 

O treinamento foi produtivo, contudo apresentou apenas noções iniciais sobre o sistema SEI, desse modo será preciso outras capacitações 

para aprimorar o entendimento. 

 

 

Declaro que as informações são verdadeiras. 

 

Data: 07/03/2023                                                                           Jéssica Grazielle P. N. Martins             

                                                                                                                Assinatura 

 

 

Data: 07/03/2023                                               _____________________________________________________ 

                                                                                                                  Assinatura 

 

 

Aprovação do Orientador de Despesas 

 

 

Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 

                                                                                                                  Assinatura 
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