TUTORIAL PARA CRIAÇÃO DE ATAS DE REUNIÕES

1 – Iniciando o processo
É recomendado que antes de criar o processo e ata de reunião no SEI. Escreva a ata e passe por e-mail para que
todos possam verificar e caso necessário seja feita as correções.
1) Clique na opção “Iniciar Processo” no menu lateral.

2) Clique no “+” verde para listar todos os processos disponíveis no SEI.

3) Selecione o tipo de processo: “Geral: Registro de Reuniões”.

4) No campo “Especificação”, informe a descrição da reunião e a data, exemplo: REUNIÃO DEPARTAMENTAL – DEC 16/05/2018.
Marque “Nível de Acesso” como “Público”.
Clique no botão “Salvar”.

2 - Incluindo o documento do tipo “Ata de Reunião” ao processo.
1) Clique em cima do processo e depois na opção “incluir Documento”.

2) Clique no “+” verde para listar todos os tipos de documentos disponíveis no SEI.

3) No campo de pesquisa digite a palavra “Ata”, aparecerá os documentos que possuem “ata” no nome. Clique na
opção “Ata de Reunião”.

4) No campo descrição, coloque novamente algo como: Reunião Departamental – DEC – 16/05/2018.
Marque o nível de acesso como “Público”. Clique no botão “Confirmar Dados”.

5) O documento foi adicionado à árvore de documentos do processo, porém só é possível editar o documento
após selecionar o documento e clicar na opção “Editar Documento”.

6) Aparecerá uma janela com o formulário disponível para edição. Preencha o formulário, clique em “Salvar”.

7) Tenha certeza que o documento está correto. Para assinar, selecione o documento e clique na opção “Assinar”
no menu logo acima do documento.

8) Após clicar em “Assinar” aparecerá uma janela de assinatura de documento como mostrado abaixo, tenha
cuidado ao selecionar o “Cargo / Função” para não assinar com cargo / função errado.

9) A assinatura do usuário vai aparecer no final do documento.

Para atas que serão assinadas somente por usuários pertencente a mesma unidade onde o processo foi gerado, não
tem que se fazer mais nada, somente avisar os usuários para que acessem o SEI e assinem a ata, informando o número
do processo.
Caso tenha usuários de fora da unidade geradora do processo que devem assinar a ata, siga os passos abaixo.
Certifique-se que todos que deviam assinar a ata e que estão na mesma unidade onde o processo foi gerado já
assinaram. Após ter certeza que todos da unidade geradora já assinaram, siga passos nas próximas páginas.

3 – Disponibilizando o documento “Ata de Reunião” para assinatura fora da unidade
geradora.
Todo documento que necessita de assinatura fora da unidade geradora deve ser incluído em bloco de assinatura e
disponibilizado para a(s) unidade(s) de destino(s).
1) Para incluir um documento em bloco de assinatura clique no documento desejado e na opção “Incluir em
Bloco de Assinatura”.

2) Clique no botão “Novo”.

3) Preencha o campo “Descrição” como desejar.
No campo “Unidades para Disponibilização” digite as siglas das unidades para qual se deseja disponibilizar o
documento, exemplo: “BAR-GAB”, “BAR-DCA”, “BAR-DCL”, “BAR-CGP”.
Clique no botão “Salvar”.

4) No campo “Bloco” selecione o bloco de assinatura criado.
Marque na tabela abaixo do campo “bloco” os documentos que deseja disponibilizar para assinatura.
Clique no botão “Incluir”.

5) Note que a linha com o documento incluído ao bloco de assinatura ficou amarela.
Clique no link “Ir para Blocos de Assinatura”.

6) Identifique a linha com o bloco de assinatura criado, sempre vem na primeira linha da tabela.

7) Clique no botão “Disponibilizar Bloco” na linha do bloco na coluna “Ações”.

8) O documento já está disponibilizado para assinatura das unidades, note que a linha da tabela ficou na cor rosa,
mostrando que o documento está disponibilizado.

Enquanto o documento está disponibilizado para assinatura fora da unidade, os usuários da unidade geradora não
conseguem assinar, a opção assinar nem aparece até que a disponibilização seja cancelada.
O documento está disponibilizado, porém ainda não foi enviado para outra(s) a(s) unidade(s)
assiná-lo. No próximo tópico aprenderemos a enviar o processo para outra(a) unidade(s).

9) Clique na opção “Controle de Processos” no menu superior direito para sair da tela de blocos de assinaturas e ir
para a tela inicial do SEI.

4 - Enviando o Processo para outra(s) unidade(s)
1) Na tela inicial do SEI, na área dos processos gerados, clique em cima do número do processo.

2) Abrirá a tela com o processo. Clique em cima do processo e depois na opção “Enviar Processo”.

3) No campo “Unidades” digite as siglas das unidades para onde se deseja enviar o processo.
Logo abaixo do campo “Unidades” marque as opções “Manter processo aberto na unidade atual”.
Certifique-se que está tudo “Ok” e clique no botão “Enviar”.

Informe os usuários que o processo foi enviado e que o documento “Ata de Reunião” já está disponível para assinatura
via SEI, informando o número do processo.

