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Instrução Normativa Nº 01/2022 – SEI_IBRES      Brasília-DF, 06 de dezembro de 2022. 

Assunto: Fase do Projeto Piloto – Teste do SEI_IBRES e outros informes. 

ATO DA COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SEI_IBRES 

INSTRUÇÃO NORMATIVA DA FASE PILOTO DE USO DO SISTEMA 

ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES – SEI_IBRES 

A COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o ACT 

IBRES X TRF4, resolve providenciar as deliberações da Circular nº 11 e INFORMAR o 

fluxo processual do projeto piloto da forma que se segue: 

A Comissão de Implantação do SEI_IBRES - Instituto Bombeiros de 

Responsabilidade Social informa a todos os colaboradores do IBRES, principalmente aos 

participantes envolvidos no fluxo do processo denominado RELATÓRIO MENSAL PLT – 

Programa Lazer para Todos do COPLA – Centro Olímpico e Paralímpico de Planaltina, 

quando em 16/01/2023, aproximadamente às 10h, no COCBMDF (levar os notebooks 

ADM), de forma conjunta integrada, tramitaremos testando no SEI_IBRES em ambiente 

de teste para conhecimento e as providências necessárias ao bom andamento do teste. 

O tutorial do fluxo informacional básico da fase de piloto - teste fica assim definido 

(pode ser flexibilizado a qualquer momento):  

PASSO UM – CRIANDO UM PROCESSO 

1. O colaborador ADM do COPLA (Ludmyilla) abre no link SEI_IBRES de 

TREINAMENTO: SEI (ibres.org.br) 
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2. Preencher usando LOGIN: NOME e SENHA. Clica em INICIAR PROCESSO 

 

3.  Escolha o Tipo do Processo. Clica em RELATORIO 

 

4. ESPECIFICAÇÃO: escrever PLT - Programa Lazer para Todos. CLASSIFICAÇÃO 
POR ASSUNTO: seleciona 00.03.03 - Relatório Periódico de Atividades. 
INTERESSADOS: seleciona por exemplo MOTTA, JOSAFA, BRUNO. Observações 
desta unidade: ESCREVER: MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Nível  de 
Acesso :SELECIONA - PUBLICO. CLICA EM SALVAR 

 
5. Vai ser gerado um protocolo específico com um número SEI definido 

automaticamente 
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PASSO DOIS – CRIANDO E INCLUINDO UM DOCUMENTO (MEMORANDO) 

*Vídeo explicativo para incluir memorando (antiga versão SEI) Unifesp - 
Universidade Federal de São Paulo (https://youtu.be/b4k2LnLBmPA) 
 

1. Com o mesmo número de processo criado aberto, clica em Incluir Documento 

 

 

 

2. Gerar Documento. Escolha o Tipo do Documento. Clica em Externo 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Registrar Documento Externo. Tipo do Documento: seleciona Relatório. Data do 
documento: 09/12/2022. Número deste relatório: 01. Deixa em branco NOME DA 
ÁRVORE. Formato NATO DIGITAL. Remetente: Ludymilla. Interessados, 
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Classificação por Assuntos, Observações desta unidade e Nível de Acesso: repete 
os mesmos do item 4 do passo um. Anexar Arquivo: clica em escolher arquivo e faz 
a upload do relatório produzido.  

 
4. Vai abrir o Explorer do computador, seleciona e clica no RELATORIO PLT em 

formato PDF produzido. Clica em SALVAR. 

 

PASSO TRES – CRIANDO E INCLUINDO UM DOCUMENTO (MEMORANDO) 
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*Mais informações sobre Operações Básicas com Documentos na versão antiga do 
SEI, mas é muito semelhante:  
(https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-do-usuario/7.-operacoes-
basicas-com-documentos) 

1. Clica de novo em incluir documento (item 6), Gerar Documento. MEMORANDO  

 

2. Vai abrir nova tela. Especificar MEMORANDO: Gerar Documento. Nenhum 
Texto Inicial. 

Interessados:   JOSÉ FERNANDES MOTTA JUNIOR (motta) .

 Destinatários: JOSÉ FERNANDES MOTTA JUNIOR (motta)  
Classificação por 

Assuntos: 00.03.03 - Relatório Periódico de Atividades  

Observações desta unidade:

Mês de Novembro de 2022

 
Nível de Acesso.  Público. SALVAR 

 

 

3. Vai abrir nova tela para escrever dentro do Memorando 
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4. Confecciona e formata editando o memorando de encaminhamento 

descrevendo detalhes da informação a ser enviada. Clica em SALVAR. 

FECHAR (o memorando fica aberto dentro do processo SEI) 

 

 

 

 

PASSO QUATRO – INSERINDO EM BLOCO DE ASSINATURA 



 
 
 
 

QNC 11 Lote 1 – Salas 400 a 405 – Av. Sandu Norte - Taguatinga-DF - CEP 72.115-610 
CNPJ 12.687.473/0001-98 - (61) 99197-0090 

ibres.org.br       falecom@ibres.org.br 
 

*Vide vídeo explicativo: SEI | Bloco de assinaturas. Colaborativismo 
O bloco de assinatura é a funcionalidade utilizada para que um documento seja assinado 
por um ou mais usuários de unidades diferentes da unidade elaboradora. É possível incluir 
vários documentos de um processo ou de vários processos de uma unidade. Também é 
possível disponibilizar o bloco para várias unidades. Saiba mais 
https://youtu.be/NHPsrmzkB90 

1. Com o processo aberto clica em incluir em bloco de assinaturas. 

 

2. Vai abrir a tela 

 

*Com a criação no SIP de blocos de assinaturas irão aparecer mais opções 

para os Diretores Sociais, Coordenadores Pedagógicos e Presidente do IBRES. 

Podemos também, no memorando, descrever enviando para as 3 unidades 

deste processo.  

3. O adm deve disponibilizar este bloco de assinaturas para as unidades do SEI 

de quem vai assinar. Assinam OBRIGATORIAMENTE nesta ordem: 

A) Coordenador Pedagógico do COPLA; 

B) Diretor Social do lote 2; 

C) Presidente do IBRES. 
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4.O CP do COPLA recebe o processo, abrindo-o pelo bloco de assinaturas e 

assina o memorando produzido pelo ADM que envia o mesmo processo gerado ao 

Protocolo-Geral (Vander) da sede do IBRES (todos os documentos 

obrigatoriamente devem passar pelo arquivo central para a gestão estratégica 

documental adequada);  

 

5. O Protocolo Geral do IBRES recebe a informação, toma conhecimento, faz a 

gestão documental e edita os encaminhamentos necessários que, neste 

caso, é de competência e atribuição legal do Diretor Social – DS do lote 2 

(Motta). O DS do lote 2 e/ou seu Secretariado ADM designado para tal, 

recebe o processo gerado abrindo-o em seu ambiente virtual de trabalho, dá 

o ciente e providencia os encaminhamentos do Presidente do IBRES à SEL, 

colocando sempre no bloco de assinaturas do DS do lote 2 que assina e 

retorna o bloco ao Protocolo Geral. Atenção nas ações de clicar em 

Disponibilizar blocos de quem vai assinar. Depois que assina, conclui bloco. 

 

6. O Protocolo-Geral do IBRES envia a SEL com a devida assinatura do 

Presidente do IBRES (toda informação que entra e sai do SEI_IBRES deve 

ser do conhecimento do gestor máximo corporativo, via ARQUIVISTA do 

Protocolo-Geral para o devido controle de prazos administrativos e gestão 

estratégica documental). Ganhamos em celeridade processual condensando 

em único bloco de assinaturas das unidades participantes deste processo. 

Depois de enviado, conclui o processo. 

* Como utilizar o Bloco de Assinatura no SEI Direto ao Ponto 
Demonstração de como criar blocos de assinatura, como incluir documentos no bloco de assinatura. A 
autoridade não consegue ver o documento que coloquei no bloco, o que fazer? Já assinaram o documento 
mas eu não consigo assiná-lo agora, o que fazer?  
Saiba mais https em https://www.youtube.com/watch?v=zYb_l0KjFWM 
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PASSO CINCO – INSERINDO EM BLOCO INTERNO 

*Tutorial explicando sobre o bloco interno que é uma forma de se organizar e arquivar os 

processos na unidade para que se encontre esses processos mais facilmente quando se 

precisa deles: https://www.portalsei.ufscar.br/duvidas-frequentes/organizacao/como-e-

para-que-utilizo-o-bloco-interno-do-sei 

** vídeo SEI | Blocos Internos - Colaborativismo 
A funcionalidade de bloco interno é para organizar conjuntos de processos que possuam 
alguma ligação entre si. Saiba mais:https://www.youtube.com/watch?v=5Di9b8EHixQ 

 

1. Colaboradores inserem no bloco interno para futuras consultas mantendo em 

arquivo próprio; 

2. Entrar no processo SEI desejado 
3. Clicar no número do processo 

4. Clicar no ícone "Incluir em Bloco"  
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5. Selecionar um bloco existente usando o ícone verde   (Opção 1) ou 
ativando a caixa de seleção à esquerda do bloco e clicando em Ok a 
seguir (Opção 2) 

 
 

6. Caso não exista um bloco interno para incluir o processo, você pode criar 
um novo bloco, clicando em "Novo bloco interno" 
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7. Ao inserir o processo no bloco, você verá a janela do Bloco Interno nº 
### com a lista dos processos que fazem parte deste bloco 

 
8. Para incluir uma anotação personalizada no processo para facilitar a 

busca, clicar no botão "Anotações"  
9. Na caixa de diálogo das anotações, escrever uma especificação que o 

ajude a localizar e entender rapidamente que processo é este ao 
visualizar o bloco e salvar 

 
10. Após arquivar no bloco interno, concluem o processo em suas respectivas 

unidades (vide  imagem do fluxo ou ciclo de vida de um processo administrativo 

confeccionado no aplicativo bizage). 
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(FONTE: Manual do SEI UFOP) 

 

Nesta fase piloto serão criados perfis com login e senha abertos em ambiente de 

treinamento dos colaboradores envolvidos no piloto. Depois da testagem será emitido um 

relatório da comissão de implantação ao TRF4 (fase piloto). 

Testado o piloto e aprovado, todos os colaboradores, principalmente os da sede do 

IBRES, poderão entrar no ambiente de treinamento do SEI para simular tramitações 

processuais administrativas durante a capacitação individual prevista na Circular nº 11 

(fase de treinamento), que ora se encontra com prazo devidamente dilatado pelo 

Presidente do IBRES para a conclusão até o dia 01/02/2023 com a publicação desta 

instrução normativa. 

Em seguida, teremos a fase de implantação, que pode ser antes ou depois da 

virada de chave (01/02/2023), dependendo do bom andamento de cada fase. Será 

quando “subiremos” cada unidade e usuário ao ambiente de produção, parametrizando e 

colocando modelos IBRES de cada tipo de documento que serão os mais utilizados. Isto 

será feito gradativamente por unidade do IBRES e focando em cada processo, de forma 

paulatina, medindo e controlando variáveis e permitindo os ajustes necessários, se 

houver. Tudo de forma a permitir a otimização da capacitação e evitando-se os 

retrabalhos desnecessários. 
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A medida que cada fase for avançando e sendo aprovada, emitiremos o 

competente relatório específico da fase anterior, divulgaremos a INSTRUÇÃO 

NORMATIVA específica da fase em andamento com a definição das datas no cronograma 

sendo estabelecidas controlada e gradativamente, evitando-se o retrabalho 

desnecessário.  

Desta maneira, as devidas expansões do projeto piloto ocorrerão com consciência 

crítica e sabedoria, incrementando o nível de maturidade de uso de TI – Tecnologia de 

Informações já previstas, nas diversas áreas, processos e capital humano do IBRES. É 

sabido que o Presidente do IBRES determina a virada de chave em 01/02/2023 quando 

findaremos o uso do papel administrativo, porém a comissão reafirma que o nosso 

cronograma precisa ser reavaliado constantemente de forma controlada e consciente. As 

constantes reavaliações do piloto e sua expansibilidade a todos os setores do IBRES 

permitirão checar com maior efetividade da comissão se há verdadeiro entendimento do 

sistema ou se devemos nomear subcomissões do SEI em cada setorial corporativo, por 

exemplo, afim de se manter a meta-prazo bem definida de data marco para fim do papel.  

Todavia o avião IBRES precisa estar voando enquanto todos se capacitam e usam 

o sistema, ou seja, os processos ou pessoal que já possuírem o conhecimento mínimo 

adequado para tramitar os processos em ambiente de produção real já poderão ir 

fazendo. 

A NOVA DATA de virada de chave: 01/02/2023 - iniciaremos a fase de produção já 

“valendo”, no real e, assim, todos já deverão estar utilizando o SEI de maneira formal para 

tramitar as informações do IBRES (fase de produção).  

Os colaboradores que, mesmo após os estudos, entenderem ser necessário 

participar de aulas presenciais e/ou tiverem dificuldades com uso de computadores ou 

sistemas informatizados, deverão preencher o formulário do link para Matricula no Curso 

SEI Presencial (https://forms.gle/nsFuZVhXXvnAiAhx9). Após a inscrição, o colaborador 

vai compor o banco de dados para, oportunamente, ser inscrito em aulas presenciais de 

20 alunos por turma no máximo. As turmas de cada curso serão montadas 

sequencialmente a medida em que forem se inscrevendo, em ordem de inscrição. 

Sanar dúvidas, ouvir sugestões, reclamações e outros que sejam relativos ao 

Sistema SEI, serão geridos pela Comissão de Implantação do Acordo de Cooperação 

Técnica do IBRES com o TRF4: Eugênio - Presidente da Comissão; Maciel - Membro 

Administrativo; Motta - Membro Operacional; Sarmento - Membro de Tecnologia de 
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Informações e Comunicações - TIC; Vander - Membro Assessor; Josafa - Membro 

Relator. A comissão pode ser acessada pela caixa postal de e-mail sei@ibres.org.br 

criada para este fim como Suporte Técnico do SEI e de notificação do sistema que será 

devidamente configurado. 

Informar que se encontram disponibilizados na Internet os seguintes links para 

estudos e treinamentos do SEI: 

1) Vídeo completo do curso SEI - Módulo Básico com a Palestrante Sra. Patrícia 

Valentina uma das idealizadoras do SEI_TRF4: goo.gl/3RhG9r – vídeo aula do SEI no 

Youtube (o vídeo ou outra capacitação será repassado aos colaboradores na reunião 

pedagógica de abertura do ano letivo, possivelmente do dia 16/01/2023, às 8h no 

COCBMDF); 

2) Para os testes e produção do sistema, favor utilizar o endereço dos Links do 

SEI_IBRES: 

sei.ibres.org.br 

sip.ibres.org.br 

treinamento.ibres.org.br/sei 

treinamento.ibres.org.br/sip  

A Comissão de Implantação do SEI_IBRES endossa a recomendação de INICIAR 

fazendo o curso básico SEI USAR que pode ser acessado em 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74. 

É sabido que na internet tem uma infinidade de vídeos, cartilhas, dicas, boas 

práticas, orientações, tutoriais e manuais do SEI. Em todos eles tem semelhanças e estão 

alinhados à presente capacitação. Aproveitamos para compartilhar esta simples cartilha: 

https://arquivos.jfpb.jus.br/arquivos/manuais/catilha-do-usuario-do-sei-CFN-CRN.pdf. Assim como divulgamos 

os Manuais do SEI USAR e SEI ADMINISTRAR, respectivamente: 

-https://portalsei.df.gov.br/wp-conteudo//uploads/2022/07/MANUAL-DO-USUA%CC%81RIO-DO-GDF-27-

07-2022.pdf 

-https://www.portalsei.df.gov.br/wp-conteudo//uploads/2021/10/Manual_SEI_ADMINISTRAR_-

_30_de_setembro_2021.pdf 

 Há também um HELP DESK como base de conhecimento geral ou coleção de 

respostas para as questões mais frequentes (FAQ) e também de artigos que provém 

recursos de auto ajuda para os usuários. Você pode ler os artigos e também pesquisá-los: 

http://hesk.gdfnet.df.gov.br/sei/knowledgebase.php 
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Neste link também tem algumas orientações mais avançadas: 

https://portalsei.df.gov.br/category/seigdf/orientacoes/ 

Para aprender a parametrizar, configurar, administrar, desvendar alguns segredos, 

solucionar problemas e aproveitar para alinhar as boas práticas de administração da 

ferramenta, tudo isso em um único curso do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! 

ADMINISTRAR. CARGA HORÁRIA 40h. PÚBLICO ALVO: Responsáveis pela 

parametrização do SEI no seu órgão ou entidade, após a instalação do sistema pela área 

de tecnologia. Curso aberto, gratuito e com certificado acessado em        

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/304 

Ambos os cursos, ou outros cursos que equivalham, devem ser emitidos os 

certificados de participação do capacitado e serem apresentados ao Protocolo-Geral do 

IBRES para a legitimidade no processo de capacitação. 

A versão 4.0 mais atual do SEI está sendo OPERACIONALIZADA no IBRES e para 

“conversar” com os outros órgãos do GDF e GF, estes necessitam também estar no 

mesmo barramento de Federação instalados com a mesma versão (4.0). O GDF tem 

previsão de efetivação desta versão na Semana Santa de 2023. O GF já se encontra na 

versão mais atual do SEI. 

Nenhum colaborador do IBRES no atual momento tem a capacitação desta versão 

mais atual, caso se interessem ou tenham conhecimento básico, intermediário ou 

avançado no SEI favor ombrear conosco nesta labuta, assim estamos todos aprendendo 

em conjunto integradamente. O SEI será aprendido efetivamente com maturidade 

usando-o no dia a dia, na fase de produção quando estiver valendo no real, ou seja, vai 

demandar certo tempo de utilização, o que é natural. Caso tenhamos voluntários para 

ajudar na implantação, pedimos a gentileza de entrar em contato com a comissão. 

 

Atenciosamente, 

    

 

Eugênio Cesar Nogueira 
Presidente do IBRES 

 


