
UFSCar

Treinamento 
SEI UFSCar

Equipe SEI/ProAd



Acesse o SEI Treinamentos

https://seitreinamento.ufscar.br 

Login: NUMERO UFSCAR

Senha: a mesma dos outros sistemas 

(Trâmite, ERP, SIGA, ProPG-Web….)
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https://seitreinamento.ufscar.br


1. Arquivo Nacional (Brasil). Conselho 
Nacional de Arquivos. Classificação, 
temporalidade e destinação de 
documentos de arquivo relativos às 
atividades-meio da administração 
pública. Rio de Janeiro: Arquivo 
Nacional, 2001.

2. Sistema de Gestão de Documentos de 
Arquivo - SIGA. Tabela de 
Temporalidade e Destinação de 
Documentos de Arquivo relativos às 
atividades-fim das IFES. Anexo da 
Portaria MEC nº 1.224, de 18 de 
dezembro de 2013. (NÃO IMPLANTADO 
NO SEI UFSCAR)

1. Lei nº 12.527/2011, lei de acesso à informação
2. Decreto 8.539/2015 dispõe sobre uso do meio 

eletrônico para processo administrativo na 
administração pública;

3. Portaria MEC nº 1.042/2015, implantação 
processo eletrônico no MEC

4. Implantação SEI UFSCar - Processo nº 
4787/2018-03

5. Portaria GR nº 481, 20/nov/2017, institui SEI 
UFSCar

6. Lei 8.159/1991 e Decreto 4.073/2002 sobre  
política nacional de arquivos públicos e 
privados

http://www.planejamento.gov.br/pensei/legislacao 

Regulamentação SEI
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http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Codigo_de_classificacao.pdf
http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Codigo_de_classificacao.pdf
http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Codigo_de_classificacao.pdf
http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Codigo_de_classificacao.pdf
http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Codigo_de_classificacao.pdf
http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/codigos_tabelas/portaria_n0922011_tabela_de_temporalidade_e_destinao.pdf
http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/codigos_tabelas/portaria_n0922011_tabela_de_temporalidade_e_destinao.pdf
http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/codigos_tabelas/portaria_n0922011_tabela_de_temporalidade_e_destinao.pdf
http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/codigos_tabelas/portaria_n0922011_tabela_de_temporalidade_e_destinao.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Port-MEC-1042-2015-11-04.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1mueuBdSxGqeezQBUOk8mZbhPgaWP55xq?usp=sharing
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm


O que SEI faz
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Workflow 
Completo

* Tipos de Processos
* Base de Conhecimento
* Modelos de Documentos
* Formulários
* Textos Padrão
* Modelos Favoritos

SEI TREINAMENTOS
Envio de Processos
Acesso Simultâneo
Assin. Simultâneas
Bloco de Assinatura
Bloco de Reunião
Acesso Usuário Externo
Acesso Público
Publicação Oficial

* Tarefas Simultâneas
* Assin. Simultâneas
* Acompto. Especial
* Etiquetas Categoria
* Busca por Campos
* Busca no Conteúdo
* Acesso Externo

* Elaborar documentos
* Assinar digitalmente
* Atribuir Processo
* Atribuir Prazo
* Status Processo
* Indicadores 
* Duração Média Proc.



1. Não substitui integralmente outros sistemas. Ex. 
Contratos.gov, SIGEPE, SIAPE, SICAF, SIMEC, 
SIGA, ProEx-Web etc.

2. Não dispara e-mails e lembretes automáticos para 
todas as ações efetuadas, apenas algumas

3. Não cobra as pessoas para fazerem suas atividades

4. Não avisa sobre atrasos nas tarefas dos processos

O que o SEI não faz?
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Todos podem trabalhar com o SEI, mas principalmente:

1. As/os SEIcretárias/os

2. Gestores em geral

3. As Chefias das Unidades ou Representantes Legais

4. Representantes de Conselhos

5. Quaisquer solicitantes de demandas que tramitam via SEI

6. Quem trabalha com pasta azul

7. Quem deseja acompanhar processos

Quem trabalha com o SEI?
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Melhor organização dos conteúdos

Benefícios do SEI
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Economia de Espaço 
(Arquivos, Armários)

Agilidade na tramitação de processos

Economia de Recursos 
(malote, correios)

Economia de Tempo (Assin. 
digital, Distr. concomitante)

1 2

3 4 5



Proteção contra avarias e perdas 
(chuvas, folhas perdidas)

Transparência do andamento 
do processo (Int./Ext.)

Eliminação de tarefas 
repetitivas (Protocolo E/S)

Benefícios do SEI
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Facilidade de localização Facilidade de acesso

1110

87
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Facilidade de visualização
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Realizam 2 tipos de cópias:

1. banco de dados

2. arquivos

Perda máxima de 1 dia de 

trabalho se ocorrer uma 

falha grave

Segurança de Dados no SEI-UFSCar
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Esquema de Backups

● 1 backup por dia, até 15 

dias atrás

● 1 backup por semana 

até 15 semanas atrás

● 1 backup por mês até 

12 meses atrás



Indicadores de Sucesso
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              “Desde a migração, já foram mais de 
  200 mil processos por tramitação

eletrônica e uma diminuição expressiva dos 
recursos públicos aplicados. Somente com a 
aquisição de material escritório, o MCTIC 
calcula que a redução foi de aproximadamente 
90%. “Houve economia também em compra de 
papel, impressão e postagens, por exemplo. 
Outra grande evolução é na cultura 
organizacional. Como não há necessidade de se 
utilizar papel para tudo, o processo é mais 
seguro, demanda menos espaço e até mesmo as 
mesas dos colaboradores ficam mais 
organizadas”, relata coordenadora de 
Organização Institucional do MCTIC, Bianca 
Botelho.” 
Fonte:https://www.rnp.br/destaques/conheca-os-beneficios-
e-desafios-sistema-eletronico-informações 

Fonte: 
http://www.uff.br/sites/default/files/sites/default/files/imagens-das-noticias/relatorio_anu
al_comissao_sei_uff.doc_22_jan_-_versao_final.pdf 

de 72 dias 
para 20 dias

UFF

https://www.rnp.br/destaques/conheca-os-beneficios-e-desafios-sistema-eletronico-informa%C3%A7%C3%B5es
https://www.rnp.br/destaques/conheca-os-beneficios-e-desafios-sistema-eletronico-informa%C3%A7%C3%B5es
http://www.uff.br/sites/default/files/sites/default/files/imagens-das-noticias/relatorio_anual_comissao_sei_uff.doc_22_jan_-_versao_final.pdf
http://www.uff.br/sites/default/files/sites/default/files/imagens-das-noticias/relatorio_anual_comissao_sei_uff.doc_22_jan_-_versao_final.pdf


Processo é uma sequência 
de atos predefinidos 

relativos a um assunto, 
atestados por documentos 

em ordem cronológica

Processos e Documentos no SEI

No SEI só tramitam processos, não documentos avulsos
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No SEI, processos 
digitais recebem 

numeração 
sequencial diferente 

dos processos 
impressos, mas 

com mesmo Código 
UFSCar (23112.)

Numeração dos Processos SEI na UFSCar

12



Uso de metadados em 
Documentos e Processos

No SEI, todos os processos e documentos devem apresentar 
metadados, ou seja, dados descritivos sobre o item

13

Interno

Externo

Processo



Níveis de Acesso aos 
Processos e Documentos

No SEI, todos 
os processos 

devem ser 
públicos. 

Somente por 
algumas 
exceções 

podem ser 
restritos ou 

sigilosos
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MPOG. Instruções para classificação de processos quanto ao nível de acesso no SEI-MP. Disponível em: 
http://www.planejamento.gov.br/arquivos/intranet-2/2015/sei-1/classificacao_nivel_acesso.pdf

Todosx Unidadesx Pessoas

http://www.planejamento.gov.br/arquivos/intranet-2/2015/sei-1/classificacao_nivel_acesso.pdf


Os documentos devem ser 
assinados de acordo com as 

competências dos cargos

Delegação de Competências 
para Assinatura no SEI

15

As competências específicas 
podem ser registradas por 

meio de ofício



Delegação de Competências 
para Assinatura no SEI
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LEI Nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal
CAPÍTULO VI - DA COMPETÊNCIA
Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de 
delegação e avocação legalmente admitidos.
Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros 
órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de 
circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos 
presidentes.
Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:
 I - a edição de atos de caráter normativo;
II - a decisão de recursos administrativos;
III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.
Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial.
§ 1o O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos 
da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada.
§ 2o O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante.
§ 3o As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. 
[...]

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm


SEI Público 
Exemplo ANATEL (1)
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https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=02


SEI Público
Exemplo ANATEL (2)

18



SEI Público
 Exemplo ANATEL (3)

19



● Responsabilidades Unidade no SEI
○ aceitar Regulamento SEI
○ verificar diariamente o SEI
○ seguir legislação pertinente
○ executar e arquivar processos
○ digitalizar impressos
○ atualizar dados etc.

● Indicação de servidores para 
monitoramento do SEI

● Indicação de membros
● Indicação de subunidades
● Cargos existentes

A unidade deve realizar um acordo de compromisso para utilizar o SEI na UFSCar

Credenciamento da Unidade no SEI

20

https://sei.ufscar.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=13026&id_orgao_publicacao=0


Que tipo de processo utilizar?
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Todo processo é criado com tipo 
pré-definido. 
O tipo de processo define:
● agentes envolvidos
● documentos obrigatórios 
● fluxo do processo (etapas)
● aprovações/assinaturas necessárias. 

Caso o assunto a ser tratado por um novo 
processo ainda não possua tipo disponível 
no SEI, deverá ser usado o tipo de 
processo P1000: Processo de Tipo 
Não Especificado. 



Relatório 
Descritivo

Submeter 
processo à 
ProAd

Desenhar o 
fluxo do 
processo 
atual para o 
SEI

Criação de Novos Tipos de Processos

22

Verificar os 
processos da 
unidade que 
tramitam em 
papel

Identificar 
entre estes 
processos os 
que são 
efetivamente 
da unidade.

Convidar 
unidades para 
analisar os 
processos 
interunidades

FluxogramaNovos tipos de processos devem 
ser enviados com fluxo passo a 
passo (desenho e texto) pela 
análise e aprovação da ProAd



Transição Impresso -> Digital
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Etapa de Transição
Migração 

Impresso -> Digital

Etapa de Renovação
Revisão total de Processos 
Impressos considerando 

Princípios SEI



Documentos avulsos recebidos podem ser digitalizados em 
processo SEI para providências

Transição Impresso -> Digital

24



Documentos já digitais podem ser salvos em PDF e inseridos em 
processo SEI para providências. Ex. e-mail, ofício, relatório

Transição Impresso -> Digital

25



Respostas podem ser preparadas no SEI, assinadas digitalmente, 
impressas e anexadas ao processo impresso

Transição Impresso -> Digital

26



Cada pasta 
digitalizada se torna 
um PDF único com 

conteúdo 
pesquisável (OCR)

A continuidade do 
processo digital é 
pela inclusão de 

novos documentos e 
tramitação SEI

Processos pequenos (p.ex. até 3 pastas) em andamento podem ser 
continuados no SEI, seguindo Manual de Procedimentos

Transição Impresso -> Digital

27



Processos com potencial de ação judicial (p.ex. com mão de obra terceirizada) 
podem ser digitalizados para subsídios, seguindo Manual de Procedimentos

Transição Impresso -> Digital

28



1. Manual de Gestão de Processos no SEI da UFSCar

a. Migração de Documentos Impressos

b. Revisão de Documentos Digitalizados

c. Inclusão de Processos Completos Digitalizados no SEI

2. Manual de Digitalização e Renomeação de Processos 

3. Manual de Subsídios para Ações Judiciais

Produtos SEI na ProAd
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https://docs.google.com/document/d/1tCfBsAJKskLGSVeQAp-OXKrufqyh_9R9Ibt9ZDzjMHs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1D3okBrZr5pY8Kml_fgCUjVWemRq_Y0a3QHqp1oQnPws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SPYSXCvGTCqJ3GEHJHBgBsvqysAvFxpQ55eJ8K9hEbc/edit?usp=sharing


● Portaria GR nº 3676, 30/04/2019, que institui o Boletim de Serviço Eletrônico 
como veículo oficial de publicação na UFSCar. (SEI 0011696)

● Portaria GR nº 3677, 30/04/2019, que regulamenta o uso do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI)  na UFSCar para a criação e tramitação de processos 
administrativos. (SEI 0011697)

● Portaria GR nº 3703, 13/05/2019, que institui o Termo de Credenciamento da 
Unidade  SEI na UFSCar. (SEI 0012842)

● Portaria GR nº 3713, 16/05/2019, que estabelece Procedimentos e Cronograma para 
Implantação Plena do SEI na UFSCar.

Documentação SEI na UFSCar
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https://sei.ufscar.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=13025&id_orgao_publicacao=0
https://sei.ufscar.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=13026&id_orgao_publicacao=0
https://sei.ufscar.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=14329&id_orgao_publicacao=0
https://sei.ufscar.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=14724&id_orgao_publicacao=0


Por e-mail: enviar e-mail para 
sei.suporte@ufscar.br 
1. Dúvidas gerais
2. Sugestões
3. Solicitações quando o 

usuário ainda não tem 
acesso ao SEI

Suporte SEI na UFSCar
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Por processo SEI: enviar o 
processo para a unidade 
Unidade Gestora do SEI 
(UG-SEI)
1. Inclusão, alteração e 

remoção de usuários nas 
unidades

2. Criação de novo tipo de 
processo

3. Credenciamento de 
Unidades

mailto:sei.suporte@ufscar.br


Treinamentos e Cursos SEI
Práticos
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EAD - 20 horas 

https://seitreinamento.ufscar.br

https://www.escolavirtual.gov.
br/curso/74 Pesquisar no Youtube

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74
https://seitreinamento.ufscar.br
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74
https://www.youtube.com/results?search_query=sei+sistema+eletronico+de+informa%C3%A7%C3%A3o


Treinamentos e Cursos SEI
Manuais
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Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. Sistema 
Eletrônico de Informações: manual do usuário. Acesso em: 26/11/2018.

IPEA. Processo eletrônico IPEA: manual de digitalização de documentos. Acesso em: 
26/11/2018.

Software Público Brasileiro. Manual de Protocolo e Arquivo. Acesso em: 26/11/2018.

Software Público Brasileiro. Manual do Usuário. Acesso em: 26/11/2018.

ENAP. SEI! Usar. Procedimento Operacional Padrão.  Acesso em: 26/11/2018.

Ministério da Defesa. SEI: manual do usuário. Acesso em: 26/11/2018.

Prefeitura de São Paulo. Manuais de uso do SEI. Acesso em: 26/11/2018.

 

http://www.mda.gov.br/sei/sites/sei/files/user_27/sei-doc-usuario_versao%203.0_0.pdf
http://www.mda.gov.br/sei/sites/sei/files/user_27/sei-doc-usuario_versao%203.0_0.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/160913_manual_de_uso_do_scanner.pdf
https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-do-protocolo-e-arquivo/sumario
https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-do-usuario/sumario
https://comunidades.enap.gov.br/pluginfile.php/316/mod_book/chapter/115/POP%20-%20Procedimento%20Operacional%20Padr%C3%A3o%20-%20V2.6.pdf
https://www.defesa.gov.br/arquivos/sei/manual_usuario_sei.pdf
https://processoeletronico.prefeitura.sp.gov.br/manuais-de-uso-do-sei/
https://comunidades.enap.gov.br/pluginfile.php/316/mod_book/chapter/115/POP%20-%20Procedimento%20Operacional%20Padr%C3%A3o%20-%20V2.6.pdf
https://processoeletronico.prefeitura.sp.gov.br/manuais-de-uso-do-sei/
https://processoeletronico.prefeitura.sp.gov.br/manuais-de-uso-do-sei/
https://processoeletronico.prefeitura.sp.gov.br/manuais-de-uso-do-sei/


Perspectivas

● Até 30/09/2019
○ Credenciamento de todas as unidades UFSCar
○ Cadastro de todos os membros (servidores, terceirizados e estagiários)
○ Processos da UFSCar passarão a tramitar exclusivamente via SEI

● Para 2020
○ Base de Conhecimento em todos os Processos SEI (fluxo + descrição)
○ Disponibilização de processos ao público externo

● Atividades Permanentes
○ Treinamentos para as Unidades para auxiliar no desenvolvimento de novos fluxos 

e tipos de processos e documentos
○ Avaliação de processos das unidades pela ProAd

34



Aula Prática

1. Fluxo de Processos na Unidade
2. Iniciar um Processo
3. Criar um documento externo
4. Criar um documento interno
5. Assinar um documento interno
6. Fazer uma busca rápida
7. Fazer uma busca avançada
8. Enviar um processo a outra unidade

35



1. SE da Unidade analisa Processo
2. SE da Unidade atribui Processo a 

quem se destina
3. Membro realiza ação necessária 

no processo com ou sem auxílio 
da SE

4. Membro responsável ou SE ou:
a. Envia processo à outra 

unidade para continuidade
b. Conclui processo na unidade

Fluxo de Processos na Unidade
Controle de Processos - Caixa de Entrada

1. Membro Unidade cria Processo
2. Membro Unidade atribui Processo
3. Membro ou SE cria ou inclui 

documentos necessários
4. Membro responsável ou SE ou:

a. Envia processo à outra 
unidade para continuidade

b. Conclui processo na unidade

36

Criação de ProcessoRecebimento de Processo

TODOS OS MEMBROS DA UNIDADE TÊM 
ACESSO À MESMA CAIXA DE ENTRADA E 
PODEM VER OS PROCESSOS PÚBLICOS E 

RESTRITOS NA UNIDADE, EXCETO SIGILOSOS!



Controle de Processos
Caixa de Entrada da Unidade

37



Controle de Processos
Ações ao Clicar no Processo
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Item Descrição

“Enviar Processo”: utilizado para tramitar processos para outra unidade. Conclui o processo na unidade remetente, a menos que, no momento do envio, 
seja marcada a opção “Manter processo aberto na unidade atual”. O processo desaparecerá da tela do Controle de Processos, mas poderá ser 
recuperado na Pesquisa ou Acompanhamento Especial.

“Atualizar Andamento”: utilizado para incluir uma informação/despacho de andamento ao(s) processo(s) selecionado(s). Serve para registros 
meramente interlocutórios e explicações de situações.

“Atribuição de Processos”: utilizado para distribuir os processos. Informa que o processo está sob a responsabilidade de um usuário da unidade.

“Incluir em Bloco”: utilizado para organizar os processos dentro do sistema. Esse ícone permite incluir o processo em um Bloco Interno ou em um Bloco 
de Reunião.

“Sobrestar Processo”: utilizado quando o processo precisa aguardar alguma providência antes de ter prosseguimento.

“Concluir Processo nesta Unidade”: utilizado para fechar o processo na unidade, quando não há mais nenhuma ação a ser tomada pela unidade. 
O processo desaparecerá da tela do Controle de Processos, mas poderá ser recuperado na pesquisa.

“Anotações”: utilizado para inserir informações adicionais que não devem constar dos autos do processo, geralmente orientações internas de trabalho da 
equipe.

“Processos com Credencial de Acesso nesta Unidade”: utilizado para controlar os processos sigilosos (reservado, secreto, ultrassecreto) em que o 
usuário possui credencial. Visível apenas para usuários que possuam credencial de acesso a processos sigilosos.



Controle de Processos
Atribuição de Processo

39



Para facilitar suas ações no processo, 
selecionar a opção ““Ver processos atribuídos 
a mim”
É possível alternar entre “Ver processos 
atribuídos a mim” e “Ver todos os processos” 
no mesmo link

Controle de Processos
Atribuição de Processo - Ver Meus Processos

40

Use também as opções de 
postits após a atribuição 
para informar ao atribuído 
o que fazer com o 
processo! Na atribuição é 
exibido o Número UFSCar 
do usuário.



Controle de Processos
Vídeo Explicativo
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http://www.youtube.com/watch?v=KwwesFKkaLU


Criar Processo
Etapas
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1. Iniciar Processo
2. Escolher o Tipo de Processo
3. Preencher Metadados



Criar Processo
Vídeo Explicativo
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http://www.youtube.com/watch?v=bmvWmd4Q5y0


Criar Documento Interno
Etapas

44

1. Entrar no Processo desejado
2. Clicar em “Incluir Documento”
3. Selecionar o modelo desejado
4. Preencher metadados
5. Editar documento



Criar Documento Interno
Vídeo Explicativo
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http://www.youtube.com/watch?v=D60u0f_W-CI


Incluir Documento Externo
Etapas
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1. Entrar no Processo desejado
2. Clicar em “Incluir Documento”
3. Selecionar o modelo desejado
4. Preencher metadados
5. Editar documento



Incluir Documento Externo
Vídeo Explicativo
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http://www.youtube.com/watch?v=PDqxo85Orw4


Séries Tutoriais SEI no Youtube
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Colaborativismo: Processo Eletrônico

Governo de Rondônia: SEI Rondônia

Pedro Santos Guimarães: SEI!

SEI-UNIFAL MG: Videoaulas

TRF4 Oficial 

https://www.youtube.com/user/colaborativismo/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=23
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUgDN1H_r3Ya1TSq01apoaEFesF_q21Hm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI-XGMd2kd9BH4xc4-CDt1Eit0F35Ifvf
https://www.youtube.com/channel/UCQsq4aEtlQKThb9ezpuFwcQ
https://www.youtube.com/user/TRF4oficial/search?query=sei


Links Úteis do SEI-UFSCar

SEI-UFSCar: https://sei.ufscar.br

Regulamento SEI na UFSCar: Portaria GR 3677/2019

Portal SEI/UFSCar: http://www.portalsei.ufscar.br 

Publicações/Boletim: http://sei.ufscar.br/boletim

Autenticação de Documentos: http://sei.ufscar.br/autentica

Cadastro de Usuário Externo e Peticionamentos: 

http://sei.ufscar.br/usuario
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https://sei.ufscar.br
https://sei.ufscar.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=13026&id_orgao_publicacao=0
http://www.portalsei.ufscar.br/
http://sei.ufscar.br/boletim
http://sei.ufscar.br/autentica
http://sei.ufscar.br/usuario


Obrigada!
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Eliane Colepicolo (ProAd-UG-SEI)

sei.suporte@ufscar.br

mailto:sei.suporte@ufscar.br

