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P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

NUP - Número único de Protocolo. É o número do processo.
Ex.: 23106.071357/2016-65

UNIDADE - É a estrutura pela qual os processos poderão ser
acessados. As unidades do IQ refletem o Organograma

Institucional. Ex.: IQ/SECADM (Secretaria administrativa).  A
unidade pode ser verificada no canto superior direito ao

acessar o SEI:

GLOSSÁRIO1.

UNIDADE

2. ORIENTAÇÕES

Com o objetivo de fornecer um uso mais eficiente da
ferramenta SEI forneceremos abaixo algumas orientações
sobre como proceder com processos abertos em sua
unidade.



2.1.  PROCESSOS A SEREM CONCLUÍDOS

Se em sua unidade há um processo atribuído para você,
mas que não exige nenhum tipo de providência ou
tramitação, pois todas as diligências referentes ao
processo foram exauridas, sugerimos que o processo
seja concluído. Para concluir o processo, basta clicar no
NUP e depois no botão concluir processo:

CONCLUIR



2.2.  PROCESSOS QUE REQUEREM TRAMITAÇÃO

Iremos subdividir a presente seção, pois essa situação
pode envolver processos recebidos ou processos
gerados.

2.2.1.  PROCESSOS RECEBIDOS

Se em sua unidade há um processo atribuído para
você que requer alguma providência, sugerimos que
inclua a resposta por meio de despacho ou outro tipo
de documento requerido no processo. Se for
necessário, inclua a documentação comprobatória.
Tudo isso pode ser feito por meio da ferramenta
"Incluir documento":

Essa ferramenta permite a inclusão de documentos natos
(produzidos diretamente no SEI). Ex.: Memorando, despacho,
carta, parecer, formulário, etc. E também permite a inclusão de
documentos externos (PDF, imagem, etc.).



Após a inclusão do documento necessário (nato e/ou
externo), o documento nato deve ser assinado. Após a
assinatura, um passo crucial que não deve ser esquecido é
enviar o processo. Para enviar o processo é preciso clicar
no NUP e depois na ferramenta "Enviar processo". 

Ao clicar nessa ferramenta, basta colocar a sigla da
unidade e depois clicar em enviar. Não é necessário
marcar nenhuma das opções abaixo de unidade. Ex.:
não precisa marcar "Manter processo aberto na unidade
atual". Basta selecionar a unidade e clicar em enviar. Se
você precisa enviar um processo para a Secretaria
administrativa, no campo unidade digite IQ e dentre as
opções selecione "IQ/SECADM".





2.2.2.  PROCESSOS GERADOS

Se você iniciou algum processo ele aparecerá em sua
unidade na coluna "Gerados". Por exemplo, se você
iniciou um processo de afastamento então você fez a
inclusão do formulário de afastamento, termo de
responsabilidade e comprovante. Após ter assinado o
formulário e o termo, você deve ter incluído em bloco de
assinatura para que a direção e coordenação
assinassem formulário e termo. Contudo, a assinatura
da direção e da coordenação não é suficiente para
exaurir todas as etapas do processo. É necessário enviar
o processo. No caso de afastamento, o processo será
enviado para IQ/SECADM. Para enviar o processo, repita
os procedimentos da seção anterior. Se você não enviar
o processo, é como se ele estivesse parado em sua
mesa. Dessa forma, tal etapa não deve ser
negligenciada. Digamos que você está solicitando
adicional de insalubridade. Você poderá sofrer prejuízos
caso apenas assine o processo e deixe ele parado em
sua unidade. O processo só irá se concretizar se for
enviado. Isso vale para todos os processos que precisam
passar por outras unidades. Não vale para documentos
que só tramitam no âmbito da mesma unidade (Ex.:
atas, convocações, etc.). Mas qualquer solicitação que
precise passar por outra unidade só chegará a outra
unidade depois que você enviar. A mera assinatura da
direção no Bloco de assinatura não significa que
processo foi enviado e está tramitando. Fique atento a
esse passo. 


