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Informe ProAd: Implantação plena do SEI na UFSCar

O SEI (Sistema Eletrônico de Informações) destina-se à tramitação digital de processos e documentos. Além de
proporcionar maior eficiência operacional, segurança e economia, a implantação do SEI foi determinada a todas
as unidades vinculadas ao Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria MEC 1.042, de 4/11/2015, e
outras normativas do Governo Federal. Como é de conhecimento de vários setores e servidores da UFSCar, o
SEI foi implantado na Universidade há mais de um ano, em projeto piloto conduzido conjuntamente pela Pró-
Reitoria de Administração (ProAd) e a Secretaria Geral de Informática (SIn). Nesse período, foi possível avaliar
e consolidar aspectos técnicos e administrativos em situações práticas do dia a dia da Instituição. Isso permitiu
a definição de um modelo de implantação, treinamento e operação do SEI, testado e aprovado. Concluída essa
fase, em 20 de maio foi dado início ao processo de implantação plena do SEI na UFSCar, por meio do
credenciamento formal para uso do sistema por parte de todas as unidades acadêmicas e
administrativas. Conforme estabelecido pela Portaria GR 3713, o período de credenciamento vai de 20 de maio
a 28 de junho de 2019. A partir do credenciamento, a unidade estará apta a criar e tramitar processos pelo SEI.
A criação de novos processos e tramitação em meio físico (papel) será possível até 30 de setembro 2019. Após
essa data, o Sistema Trâmite não permitirá mais a criação de novos processos. Por essa razão, é fundamental
que todas as unidades atentem às instruções e procedimentos que receberão em breve, visando o
credenciamento de suas unidades junto ao SEI. Esclarecimentos podem ser solicitados pelo e-mail
sei.suporte@ufscar.br.
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