
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2023 DATA: 02/02/2023 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Rita Gomes Lopes                             Cargo: Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica do CAU/MG 
Documento nº: CAU nº A26637-0              Tipo de documento: Registro CAU   

 
Dados da viagem: 
 
02/02/2023: Treinamento “Imersão SEI”, promovido pelo CAU/SP 

Horário: 08h30 às 17h30 

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

 

Justificativa da viagem: Participar do treinamento oferecido pelo CAU/SP, a fim de estar apta a utilizar o sistema, 

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

 

 
Descrição:  
O treinamento foi ministrado pelo Gerente Administrativo do CAU/SP, Alexandre Piero. 
Os participantes puderam utilizar o sistema durante o treinamento. 
O conteúdo programático consistiu em: 
 
Módulo I 
ACESSO AO SISTEMA 
AMBIENTAÇÃO 
Tela Controle de Processos 
Acessando o processo 
Abrir processo em nova janela ou aba 
Acessando o conteúdo do documento 
INICIAR PROCESSO 
Incluir documento 
Editar documento 
Versões do documento 
Consultar/alterar documento 
Assinar documento 
Excluir documento 
Cancelar documento 
Texto padrão 
Favoritos 
ENVIAR PROCESSO 



 

 

Enviar processo 
Enviar um grupo de processos 
Controlar prazos de retorno programado 
CONSULTAR/ALTERAR PROCESSO 
CONCLUIR PROCESSO 
Concluir processo 
Concluir um grupo de processos 
REABRIR PROCESSO 
CONSULTAR ANDAMENTO DO PROCESSO 
EXCLUIR PROCESSO 
SOBRESTAR PROCESSO 
RELACIONAR PROCESSO 
ANEXAR PROCESSO 
DUPLICAR PROCESSO 
GERAR CIRCULAR 
ANOTAÇÕES 
CIÊNCIA 
COMENTÁRIOS 
Como incluir comentários no processo 
Como incluir comentários no documento 
Como visualizar 
Como alterar 
Como excluir 
 
Módulo II 
CONTROLE DE PRAZOS 
Como inserir controle de prazos 
Como identificar processos com Controle de Prazos 
Como controlar processos com Controle de Prazos 
Como alterar, concluir ou excluir Controle de Prazos 
BLOCO DE ASSINATURA 
BLOCO DE REUNIÃO 
BLOCO INTERNO 
BLOCO DE REUNIÃO 
ACOMPANHAMENTO ESPECIAL 
PESQUISA 
ESTATÍSTICA 
PONTO DE CONTROLE 
MARCADOR 
PAINEL DE CONTROLE 
CONFIGURAR PAINEL DE CONTROLE 
PROCESSOS SIGILOSOS 
SEI FEDERAÇÃO 
USUÁRIOS EXTERNOS 



 

 

Correio eletrônico (como enviar uma correspondência pelo SEI / Como enviar um documento pelo SEI) 
Acesso externo 
Assinatura de documentos 
BASE DE CONHECIMENTO 
CONTATOS E GRUPOS 

 
 

 
 

Imagem 01: Palestrante Alexandre Piero, Gerente Administrativo do CAU/SP. 
 

Registrei alguns pontos relevantes, que devem ser lembrados quando for utilizar o SEI: 
 

 Os filtros nos tipos de processo podem ser feitos pelo CAU/UF. Mas os tipos são disponibilizados pelo 
CAU/BR. 

 Toda decisão tem que estar instruída em processo! 
 Dois tipos de documento: interno e externo (Implanta, SICCAU, e-mail, etc) 
 Produzido dentro do SEI pode ser assinado nele.  
 Anexo mais comum é o pdf! 
 Produzir, tramitar, armazenar, divulgar processos: estas são ações disponíveis no SEI. 
 A regra é a publicidade! Todos os processos tem que estar acessíveis à sociedade. 
 Iniciar processo = aparecem os tipos disponíveis de processo. 
 Para inserir uma folha, clica na folha do processo. 
 “Mesa” é uma unidade (ex.: comissão, gerência). 
 Restrito no SEI é o que é restrito às “mesas” que trabalham com este processo. 
 Se já passou por alguma “mesa”, será sempre possível enxergar o que está tramitando. 



 

 

 O processo no SEI é sempre coletivo! 
 É possível inserir um fluxo (POP) como um tutorial em cada tipo de processo. = “Base de conhecimento” 
 O documento só pode ser acessado por outra pessoa, outra “mesa”, ou pelo cidadão, quando ele está 

assinado! Só a “mesa” que criou a folha pode acessar um documento que não foi assinado. Para assinar, 
precisa reabrir o processo. 

 Inicialmente será usado para abrir processos novos, mas é possível colocar processos anteriores. 
 A propriedade administrativa do processo é da unidade que criou o processo, mas durante a tramitação é 

possível conceder propriedade administrativa de uma “folha” específica. 
 É diferente tramitar processo e tramitar “envelope”! 
 É possível escrever e salvar comentários em cada folha. 
 Para tramitar, usar a seta verde. 
 Versão atualizada = 4.0 (esta é a versão apresentada aqui) 
 Um processo só pode ser atribuído para alguém dentro da sua “mesa”. 

 
 

Avaliação do evento: 
 
O treinamento foi importante para conhecimento geral do SEI. Entretanto, pela complexidade observada, fica 
claro que se faz necessária outra etapa de treinamento, específica para a equipe do CAU/MG, a fim de que 
possamos atuar com maior agilidade e segurança. 
 

Comprovantes de embarque: 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras/ Aprovação do Orientador de Despesas 
 
Data: 10/02/2023                                                
 
 
 
 
 

Rita Gomes Lopes 
Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica do CAU/MG 
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