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RELATÓRIO DA 1ª REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS DO SEI-GDF PARA SECRETARIAS - GABINETES - 16/09/2020 

1. APRESENTAÇÃO

A pauta da reunião foi  dividida em 4 blocos de assuntos:

Estrutura de Gestão do SEI-GDF;

Barramento;

Boas Prá�cas e Orientações;

Informes.

2. ESTRUTURA DE GESTÃO

Inicialmente fora apresentada aos par�cipantes a estrutura de Gestão do SEI-GDF, bem como os principais norma�vos relacionados a
estrutura de gestão abaixo relacionados:

Figura 1 - Estrutura de Gestão do SEI-GDF

Figura 2 - Norma�vos relacionados à estrutura de gestão do SEI-GDF



 

3. BARRAMENTO - ENVIO EXTERNO

As principais orientações relacionadas ao Barramento são:

 O Portal SEI-GDF dispõe de informações importantes a respeito do Barramento: Lista de órgãos, Manual, unidades de envio
(h�p://portalsei.df.gov.br/category/seigdf/barramento/);

Atenção aos requisitos (Existem requisitos obrigatórios de envio);

Status de Envio (Fases do envio, aponta incidentes técnicos);

Processos recebidos via Barramento não devem ser anexados entre si, a outros processos ou ter outros processos anexados a eles,
essa ação pode dificultar a devolução do processo ao órgão externo de origem;

Sempre que receber processos via Barramento, a Unidade Setorial de Gestão deve realizar a alteração do �po de processo,
adequando-o aos �pos de processos do SEI-GDF; e

Não deve ser alterada a ordem dos documentos na árvore do processo recebido, pois isso pode impedir a devolução ao órgão
externo de origem.

No Portal do SEI-GDF, no link Manual Envio Externo Processo,  o usuário poderá encontrar todas as informações sobre o Barramento
passo a passo explicadas no Manual 

 

3.1. STATUS DO ENVIO EXTERNO (BARRAMENTO)

O envio do processo via Barramento passa por fases, conforme imagem abaixo, é importante que os servidores acompanhem o envio
até a emissão do Recibo de Conclusão de Trâmite pelo sistema:

Figura 4 - Status do encaminhamento de processos por Envio Externo (Barramento)

 

3.2. ENVIO DE PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF):

Sobre o envio de processos que passam pelo TCDF, foram alertados vários aspectos importantes:

Fique atento às mudanças de estrutura do Gabinete do órgão, havendo mudanças de �tulares ou assessores é preciso que seja
solicita a re�rada das permissões de Envio Externo e concessão das novas. Também deve ser dada a orientação sobre a existência e

http://portalsei.df.gov.br/category/seigdf/barramento/
http://portalsei.df.gov.br/wp-conteudo//uploads/2020/07/ManualEnvioExternoProcesso_Usuario_30-07-2020.pdf


o funcionamento do Barramento aos novos servidores;

O processo recebido do TCDF deve sempre ser devolvido ao Tribunal. Mesmo sendo devolvido, o processo ainda poderá ser
consultado no SEI-GDF;

Nos casos em que o TCDF solicitar processos do GDF que estejam em tramitação (aquisições, renovações, convênios),
principalmente os que tenham prazos de atendimento, estes não devem ser tramitados diretamente ao Tribunal via Barramento.
Nesses casos deve ser concedido o acesso externo ao protocolo ou ao solicitante, servidor do Tribunal;

Problemas técnicos no envio externo devem ser comunicados imediatamente à Unidade Central de Gestão do SEI-GDF e, nos casos
em que houver necessidade de trâmite de urgência, sempre deve ser comunicado ao TCDF para que não conste atraso no
atendimento das demandas do Tribunal;

Com relação ao atendimento de prazos, deve-se informar ao TCDF quando o órgão �ver dificuldades para responder à demanda ou
enviar o processo; e

O TCDF não aceita o envio de processos por e-mail, exceto se houver dificuldades técnicas. As dificuldades técnicas devem ser
comunicadas ao Tribunal antes do envio.

4. BOAS PRÁTICAS DO SEI-GDF

Foram destacadas algumas Boas Prá�cas para a gestão interna dos processos no SEI:

Recebimento e tramitação interna de processos: ao receber processos para tramitação interna, o Gabinete deve diferenciar os
processos que são para ciência, daqueles de levantamento de informações;

Ciências: ao despachar processos que sejam apenas para divulgação e ciência, especificar que não há necessidade de incluir
despachos de ciência;

Levantamento de informações: avaliar a demanda e dimensionar quais unidades precisam se manifestar sobre o assunto; gerar
processo relacionado, se for o caso;

Despachos: Não iniciar processos com despachos; orientar as demais unidades que processos devem iniciar com O�cios,
Memorandos e Requerimentos;

Recomendações antes de iniciar o processo: verificar a existência de processo antecedente (mesmo assunto, interessado,
endereço...);

Escolha do Tipo de Processo: escolher o �po de processo que permita iden�ficar o objeto de análise, bem como definir o seu nível
de acesso. Isso é importante, tanto para a tramitação interna, iden�ficação, como para a pesquisa e emissão de relatórios
posteriores;

Preenchimento dos campos de cadastro: ação que facilita a pesquisa de um processo;

Conclusão dos processos nas Unidades: Recomenda-se que as unidades não mantenham processos abertos desnecessariamente.
Após concluído o assunto ou documento na unidade, o processo deve ser concluído. Caso as unidades necessitem acompanhar o
processo, podem incluí-lo em Bloco Interno ou Acompanhamento Especial;

E-mail Ins�tucional: na gestão dos Gabinetes devem ser u�lizados emails ins�tucionais; caso necessário demandar à área de
tecnologia da Informação do órgão o aumento da capacidade do e-mail ins�tucional;

Digitalização: É importante que as áreas estejam atentas aos padrões de digitalização de documentos e processos, a u�lização do
padrão facilita a leitura do documento, especialmente a u�lização do OCR, que permite a pesquisa posterior do documento e que os
so�wares leitores de tela realizem a leitura do documento para servidores com deficiência que u�lizam o SEI-GDF, realizar sempre a
digitalização de documentos dentro do padrão (OCR, 150 dpi, legível) u�lizar o pádrão monocromá�co, sempre que possível;

SEI ++: essas extensões devem ser u�lizadas com cuidado, o SEI ++ é u�lizado por alguns gabinetes, em alguns casos gera len�dão
nas operações no SEI;

Produção em papel: pelos norma�vos do SEI não é permi�da a produção de documentos em papel. Isso causa problemas ao
sistema, pois há muitos casos de duplicidade de documentos e processos, que foram gerados das duas formas, podendo causar
impactos no sistema.

5. MECANISMOS DE GESTÃO 

É importante observar a gestão de certas funcionalidades relacionadas ao SEI que são muito u�lizadas e importantes para os Gabinetes:

Atribuição de processos: recebimento e adequada atribuição à  pessoa responsável pelo tema;

Blocos: organização de blocos internos, para facilitar a gestão interna;

Anotações: o ícone de anotação para alertar a atenção de quem está recebendo ou cuidando do processo;

Acompanhamento Especial: outra forma de acessar rapidamente um processo é colocá-lo no Acompanhamento Especial;

Marcadores: indicadores de cores para determinados �pos de processos, conforme categorização pela Unidade.

6. PERFIS E PERMISSÕES NOS GABINETES

Os perfis que são disponibilizados aos Gabinetes são:

Usuário;

Colaboradores;



Envio Externo;

Ordenador de Árvore de Processos;

Acervo de Sigilosos da Unidade;

 Inspeção Administra�va.

Tendo em vista a responsabilidade que representa a concessão de perfis para acesso ao sistema SEI, é necessária a atenção aos
detalhes abaixo:

Atenção aos Servidores com a concessão de permissões na Unidade;

Solicitar a re�rada de Permissão no momento da exoneração;

Alinhar com a sua área de gestão de pessoas para que faça o acompanhamento no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e
realize as ações necessárias de re�rada das permissões;

7. NOVIDADES NO PORTAL DO SEI-GDF

O Portal SEI-GDF está com diversas novidades e é interessante que os usuários explorem e conheçam. As principais são nas seguintes
áreas:

Botão / Aba Atendimento: - os contatos das Unidades Setoriais estão apresentados em novo formato;

Botão Orientações / Aba Documentação SEI-GDF: Vários manuais foram atualizados, os demais estão em fase de revisão, foram
criados novos manuais. Além disso, também estão disponibilizados os documentos e circulares de orientações;

Aba FAQ  SEI-GDF: Foi disponibilizado o FAQ com as perguntas e dúvidas frequentes do SEI-GDF;

Botão Usuário Externo: foram incluídas novas orientações referentes ao cadastro do usuário externo. 

Figura  5 - Novidades no SEI GDF apresentadas nos templates do Portal do SEI-GDF

 

8. CAPACITAÇÃO 

O Governo do Distrito Federal ainda não tem, mas está previsto para em breve ter o Curso SEI-USAR, o que será interessante pois temos
parametrizações diferentes de outros órgãos e também �po de gestão interna diferente, mas está disponível para os usuários estudarem o SEI nas
plataformas de outros cursos abaixo, que são indicados no nosso Portal do SEI-GDF:

Figura 6 - Informação sobre a aba de Capacitação do SEI-GDF e cursos disponíveis do SEI-USAR de outros órgãos



 

9. PESQUISA DE INDICADORES

Também fora apresentado aos Gabinetes dos órgãos dados de uma pesquisa de indicadores de Implantação do SEI-GDF, os quais
colocamos abaixo:

Figura 7 - Dados de percentual de órgãos que par�ciparam da Pesquisa de Indicadores de Implantação do SEI-GDF

Figura 8 -  Dados de percentuais de economia dos órgãos com a implantação do SEI-GDF em resmas, impressão e material de escritório 

 

10. PRINCIPAIS QUESTÕES LEVANTADAS PELOS PARTICIPANTES E RESPONDIDAS PELA UNIDADE CENTRAL DE GESTÃO DO SEI-GDF

1. Hoje temos uma pessoa no gabinete que faz o barramento, pergunto: posso cadastrar mais de uma pessoa?

R.: É possível sim. Para tanto, deve ser encaminhado O�cio à Unidade Central de Gestão do Processo Eletrônico e Inovação (SEEC/SEGEA/UGPEL)

 

2. Onde está esse manual do barramento?

R.: O manual está disponível no endereço eletrônico h�p://portalsei.df.gov.br/barramento/

 

3. Como podemos enviar os nomes para solicitar  permissão? Para onde solicito o acesso das pessoas do gabinete para a tramitação externo?

http://portalsei.df.gov.br/barramento/


R.: A solicitação deve ser feita via O�cio do Gabinete para a Unidade Central de Gestão do Processo Eletrônico e Inovação (SEEC/SEGEA/UGPEL)

 

4. Tem sido recorrente que equipes de auditoria do TCDF nos encaminhem demandas via e-mail, procedimento de protocolização que não é
u�lizado no órgão, e da mesma forma nos cobram respostas via e-mail. Estamos insis�ndo que esta tramitação se dê via barramento.

R.: O TCDF já está ciente da u�lização do Barramento para essas demandas, sendo que a comunicação via e-mail pode ser adotada em caso de
indisponibilidade do Barramento. Caso necessário deve-se fazer contato com o TCDF, pelos contatos disponíveis
em h�p://www.portalsei.df.gov.br/barramento/

 

5. Aqui na SEE, temos aberto um processo relacionado somente para encaminhamento do o�cio e anexos para o TCDF. Me refiro aos processos da
SEE (00080). Temos um volume grande de processos de aposentadoria. São processos da SEE. Quando do encaminhamento pra TCDF, abrimos um
relacionado. Podemos manter este procedimento? Sempre referenciamos o processo de origem TCDF no processo relacionado.

R.: Recomendamos que nesse caso seja concedido o acesso externo ao processo, caso não seja possível realizar o encaminhamento dos processos de
aposentadoria para o Tribunal. Os processos recebidos do TCDF (00600) devem sempre ser devolvidos com a resposta, seja ela o envio de um
processo solicitado ou a inclusão dos documentos que o tribunal solicita acesso. Quando o tribunal solicitar a acesso a um processo específico que
esteja em trâmite e tenha prazos, sugere-se conceder o acesso externo. A abertura de processo relacionado é recomendada, quando a tramitação do
processo principal causar um atraso ou dificultar a devolução do processo.

 

6. Com quem devemos entrar em contatos e �vermos problemas no envio? Qual o telefone e nome da pessoa? Qual o contato da pessoa, telefone
ou email  que podemos entrar em contato se �vermos problemas com o processo de barramento? Existe algum e-mail para encaminhamento de dúvidas
que eventualmente surgirem?

R.: Deve-se entrar em contato com as Unidades Setoriais de Gestão do órgão- h�p://www.portalsei.df.gov.br/category/seigdf/atendimento/ 

 

7. Quantos servidores do Gab podemos indicar para ter o acesso de envio no Barramento?

R.: Não há um número limite definido, o gabinete deve avaliar sua demanda e as situações de férias e afastamentos do servidores.

 

8. Quando tentamos tramitar para as áreas não permite pq já excedeu os 200 des�natários..as vezes o processo já chega com muitos
documentos... Esse é mesmo o limite?

R.: Sim. O ideal é que as unidades sejam orientadas a colocar processos relevantes ou para consulta futura em Bloco Interno ou Acompanhamento
Especial, e concluir os processos, evitando um excedente de processos em aberto na unidade, o que inclusive entra para as esta�s�cas da unidade.

 

9. É bom lembrar também de não incluir documentos com restrição nesses processos de grande circulação. Tipos de processo "Gerenciamento de
Ro�na" / "Orientações e Diretrizes" esses são os que mais vejo! E, não mudar o �po de processo pra se adequar a uma "restrição" pretendida. Porque
assim, muda-se o assunto objeto do processo, a classificação e os prazos de guarda.

R.: Correta a colocação. É frequente que processos contendo circulares, ou seja, informações de abrangência geral, tenham no processo alguma
unidade inserindo documentos com restrição de acesso, o que resulta em contaminação de todo o processo e impede a circular de ter a divulgação
necessária.

 

10. Gostaria de saber a que pé anda o curso na EGOV para as pessoas com Deficiência visual usarem o SEI? �vemos uma reunião com a Juliana
mas ainda não �vemos retorno. Sobre o curso para deficientes visuais tem alguma previsão pra esse curso? é a Ana, chefe de Gabinete da Secretaria da
pessoa com deficiência

R.: As trata�vas estão sendo realizadas, inclusive com envolvimento da nossa unidade (UGPEL). O curso será oferecido no início de 2021.

 

11. Gente, e-mail ins�tucional sempre!!! Falando em email ins�tucional, a nossa experiência em encaminhar documentos  pelo SEI, via email, não
funciona essa possibilidade. E isso é ruim. Neste caso, nós encaminhamos via email ins�tucional e salvamos o email e inserimos no Sei. Concordo que o
envio de e-mail pelo SEI tem algumas restrições, a exemplo da impossibilidade de confirmação de recebimento. Temos que usar o ins�tucional para tal
confirmação e posterior juntada ao SEI.

R.: Sugerimos que problemas relacionados a e-mail ins�tucional sejam sempre verificados junto à TI dos órgãos. Muitos deixam de u�lizar alegando
que a caixa de entrada enche com facilidade mas não solicitam um aumento no limite, por exemplo.

 

12. Se recebemos documentos diretamente dos interessados (uma matrícula por exemplo), podemos inserir no processo, mesmo sem ter �do
nenhum pedido do órgão formalizado no SEI anteriormente?

R.: Ao receber documentos diretamente do interessado, esses devem ser incluídos no processo e direcionados para a área responsável pela matéria.

 

13. Queria q vcs falassem de cancelamento de documento principalmente quando ele já foi tramitado e tem links.

R.: Nos casos mencionados na questão é importante que o usuário avalie o cancelamento do documento, uma vez que pode trazer prejuízos. A
alterna�va seria a de fazer um novo documento para ra�ficar aquele, em vez de simplesmente cancelar. Quando se cancela um documento que está
referenciado em outros, o sistema não localizará a informação que está no documento cancelado, isso poderá levar a ques�onamentos futuros,
principalmente se o documento que será cancelado foi usado como base para outro documento decisório ou informa�vo.

http://www.portalsei.df.gov.br/barramento/
http://www.portalsei.df.gov.br/category/seigdf/atendimento/


 

14. O bloco interno por ordem alfabé�ca. Processos ficarem dispostos dos mais recentes inclusos para os mais an�gos, nos blocos internos. Painel
de esta�s�cas dos usuários, para acompanharmos a produ�vidade e assinaturas de docs.

R.: Hoje o SEI não permite organização dos Blocos Internos por ordem alfabé�ca ou data. Também não conta com esta�s�cas por usuários, já que ele
não foi desenvolvido com o escopo de avaliar produção individual, mas sim por unidades.

 

15. Atribuição de processo: no nosso caso o processo geralmente seguira para outro órgão ou unidade interna, é necessário atribuir mesmo?

R.: A atribuição de processos é um recurso des�nado à organização da unidade. Cada unidade deve avaliar como irá u�lizar esse recurso, em quais
situações, etc.

 

16. A atribuição de processo demora muito, por isso não estamos u�lizando. O SEI é muito lento na atribuição.

R.: A unidade técnica já está ciente da situação e já foi solicitado ao TRF-4 modificações para tornar a funcionalidade mais rápida.

 

17. Um processo está sendo produzido no gabinete de caráter sigiloso, porém não foi colocado no inicio do processo como sigiloso,  pois tratar de
estrutura e de nomeação e exoneração, se não foi assinado ainda tem como alguém ver fora do gabinete?

R.: Documentos sem assinatura só conseguem ser visualizados na unidade que está produzindo o documento, ou mediante u�lização dos recursos
Bloco de Reunião ou Bloco de Assinatura (ou seja, ações que tem que ser feitas por alguém de dentro da unidade).

 

18. Temos algum prazo mínimo ou máximo para liberação de acesso externo?

R.: Deve ser avaliado caso a caso, assim como se será liberado o acesso integral ou parcial.

 

19. Lembrando que para tramitar processos para órgãos do SEI-GDF não se deve usar o Envio Externo.

R.: Já foram visto algumas situações desse �po. Órgãos pertencentes à estrutura do SEI-GDF recebem os processos via trâmite normal. Envolver o
barramento nesses trâmites é mais lento, não há nenhum ganho.

 

20. É bom lembrar que o Sei possui ferramentas de compar�lhamento de informações suficientes para impedir que permissões aleatórias sejam
concedidas. 

R.: O SEI conta com diversos recursos quando há necessidade de que alguém de outra unidade visualize um documento (Bloco de Reunião, Bloco
Interno, etc). Os gestores devem lembrar que dar acesso à uma unidade é dar acesso a tudo o que está sendo trabalhado dentro daquela unidade,
inclusive documentação de acesso restrito. O ideal é ensinar as unidades a u�lizar os recursos, e assim deixar que elas decidam quem irá ter acesso a
qual documento e durante qual tempo.

 

21. O pedido de acesso externo feito por e-mail, pode ser atendido?? Recebemos alguns no e-mail ins�tucional do nosso Gabinete. não pode ser
protocolado no protocolo do órgão?

R.: O ideal é que a unidade que está com o processo em aberto saiba avaliar se o acesso deve ser disponibilizado ou não (se o soliciante é parte do
processo, pode ser concedido, do contrário o ideal é que a solicitação ocorra via e-SIC).

 

22. Pode encaminhar esta apresentação por e-mail ou deixar disponível no Portal SEI?

R.: Será disponibilizada no Portal SEI.

 

 

 

Atenciosamente,

LUCIRENE DE ALMEIDA CARNEIRO 
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