
  

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2023 DATA: 06/02/2023 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Samira de Almeida Houri 
Cargo: Gerente Técnica e de Fiscalização 
Documento nº: 001147 
Tipo de documento: Matrícula 

Dados da viagem: 
 
Evento: Imersão SEI 
Local: Auditório do Banco do Brasil (São Paulo) 
Data de início: 02/02/2023                                Data de término: 02/02/2023 
Justificativa da viagem: O objetivo do encontro é apresentação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) ao conjunto 
autárquico do CAU, tendo em vista que este será implementado em cumprimento ao Decreto nº 8.539, de 08 de outubro 
de 2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e 
das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 
 
Programação das atividades previstas no evento: 
 
DIA 02/02 – QUINTA-FEIRA: 
 
08h30 – Abertura 
09h00 – Módulo 1 
12h30 – Intervalo para almoço  
13h30 – Módulo 2 
17h30 – Encerramento 

Descrição das atividades realizadas no evento:  

DIA 02/02 – QUINTA-FEIRA: 
 
Na parte da manhã, a Presidente do CAU/SP, Catherine Otondo, recebeu os participantes do evento e, em seguida, o 
Gerente Administrativo do CAU/SP, Alexandre Piero, apresentou o Módulo 1 do SEI contendo todas as funcionalidades 
referentes à elaboração, ao envio e à conclusão do processo administrativo. Já na parte da tarde, o Módulo 2 foi 
apresentado, sendo abordadas as funcionalidades de controle de prazos, assinatura e acompanhamento do andamento 
dos processos administrativos. 

Discriminação da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades do CAU/MG, com 
sugestões para implementação de atividades/procedimentos: 

A participação na Imersão SEI proporcionou o primeiro contato com o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e suas 
funcionalidades, a partir do qual foi possível identificar possibilidades de aplicação do sistema nos processos 
administrativos do CAU, principalmente para a área meio, como gestão de pessoas e licitações. 

Avaliação do evento: 

O objetivo do encontro é apresentação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) ao conjunto autárquico do CAU, tendo 
em vista que este será implementado em cumprimento ao Decreto nº 8.539/2015, o que foi cumprido, tendo em vista a 
grande participação do corpo técnico dos CAU/UFs, das mais diversas áreas, bem como pelo cumprimento da 
programação pré-estabelecida, permitindo o conhecimento de todas as funcionalidades principais do Sistema Eletrônico 
de Informações e verificar a sua aplicação nos processos administrativos do CAU/MG. 

Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 06/02/2023                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 



  

 

Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

Lembre-se de anexar folder/crachá do evento. (quando houver) 
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