
 

       WORKSHOP SEI_IBRES - TURMA 02 

1. FINALIDADE: REALIZAR A CAPACITAÇÃO DA PARTE PRÁTICA DO CURSO SEI USAR DETERMINADA NA CIRCULAR 11 E EXIGIDA PELO TRF4; 

2. OBJETIVO: EXPERIMENTAR, VIVENCIAR, TREINAR O SEI_IBRES NO AMBIENTE DE TREINAMENTO E IDENTIFICAR POSSIVEIS MULTIPLICADORES PARA 

A TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTOS; 

3. PUBLICO-ALVO: TODOS OS COLABORADORES DO IBRES, mais especificamente os previstos nas LETRAS A) e B) da dinâmica do workshop; 

4. CARGA-HORÁRIA: 5h/AULA; 

5. PROFESSORES: MOTTA, JOSAFA E RUBENS; 

6. DATA/HORA: 30/01/2023; 

7. LOCAL: até 20 ALUNOS NO MÁXIMO NO LABORATÓRIO 18 DA EGOV – ESCOLA DE GOVERNO DO GDF - SGO Qd.01 Lote 01 Bloco A/B; 

8. DINÂMICA DO WORKSHOP: 

A) De 14 às 15:30h: foco nas equipes da GAS, PFC e CPcD dos 9 COP (total de 24 alunos – caso se complete o total de computadores, serão utilizados 

o horário da LETRA B); 

B) De 15:40 às 18h: MATRICULADOS INSCRITOS VOLUNTARIAMENTE, de 16/01/2023 a 25/01/2023, por meio de inscrição do formulário próprio (os 

colaboradores que já fizeram esta capacitação, se entender necessário, podem comparecer) e os colaboradores da sede do IBRES que ainda não 

participaram do WORKSHOP. 

MATRICULADOS INSCRITOS VOLUNTARIAMENTE NA TURMA 02 SEI_IBRES: 

 

 NOME EM ORDEM DE INSCRIÇÕES LOTAÇÃO 

1 Rodolpho Lisboa de Lima Nascimento COP RECANTO DAS EMAS 

2 Michelle Maria Silva Rocha COP RECANTO DAS EMAS 

3 Josias da Silva Teixeira COP PARQUE DA VAQUEJADA 

4 Manoel Lopes Borges COP PARQUE DA VAQUEJADA 

5 Sheila Avelino Moura COP PARQUE DA VAQUEJADA 

6 Eronildes nunes de Araújo COP PARQUE DA VAQUEJADA 

7 HALLEY PEREIRA CUNHA COP PARQUE DA VAQUEJADA 

8 Hudson Santos de Souza COP PARQUE DA VAQUEJADA 

9 Aldenoura Lima Leles COP SANTA MARIA 

10 Darlete Pereira Soares Ferreira COP SANTA MARIA 

11 Joana DArc Rodrigues de Amorim COP SANTA MARIA 

12 Kerlem Alves De carvalho COP SANTA MARIA 

13 Patrícia Lima dos Santos COP PARQUE DA VAQUEJADA 

14 João Pedro Cardoso Nascimento COP SANTA MARIA 

15 Eliana Damacena Rosa COP SETOR O 



REGRAS DE USO DO ESPAÇO (LABORATÓRIO 18 DA EGOV): 

O laboratório 18 da EGOV tem capacidade para 20 participantes e foi reservado para o dia 10/01/2023, de 8 às 13h. É necessário providenciar copos 

descartáveis para água e café. Solicita-se que se houver necessidade de cancelar o espaço, que seja feito com maior antecedência possível para melhor 

organização logística desta Escola. Destacamos alguns pontos que disciplinam o uso de nossos espaços: 

  *   não é permitido o consumo de lanches ou de refeições nas salas de aula/reuniões/auditório e nos corredores; 

  *   não é permitido a retirada e ou movimentação de mobiliário dos espaços sem combinação prévia; 

  *   não é permitido a permanência de cursistas nos corredores, durante o horário de curso; 

  *   não é permitido o barulho ou música nos corredores da EGOV em horário de curso; 

  *   não é permitido a entrada e permanência de jornalistas, bem como captação de imagens nas dependências desta escola, será preciso autorização 

prévia. 

            Com relação aos recursos áudio visuais, uso de pen drives, configurações extras e atualizações de software necessárias à realização de cursos/ 

eventos, informamos que os mesmos deverão ser testados e autorizados pela DIMID/EGOV, contato: 3344-8363. Pedimos que sejam respeitados todos os 

quesitos elencados, para que possamos atendê-los com excelência e o conforto merecido (Edivânia Maria Sobral Marcondes Eugenio - Chefe SEDOC). 

*Observações do Gestor do IBRES para a capacitação presencial:  

1. Verificar ANTES do workshop se os cadastros individuais de login e senha estão corretos, pois todos os colaboradores devem usar o SEI e foram 

determinados pela Circular 11, a realizar a capacitação no SEI; 

2. TUTORIAL DE SIMPLES DE ACESSO AO AMBIENTE DE TREINAMENTO SEI_IBRES:  
2.1. Clique no link a seguir: https://treinamento.ibres.org.br 

2.2. Preencher os campos usuário, senha e clicar em ACESSAR 

2.3. Usuário: primeiro e último nome em letras minúsculas, separados por ponto. Ex. fulano.silva 

2.4. Senha Padrão: sei@ibres2022 

3. Em cada workshop deverá ser registrado em lista de presença os participantes para a confecção de certificado de participação;  

4. Estamos ATUALMENTE na fase de treinamentos. Esta capacitação interna presencial foi condensada em 5 horas/aula com base nos formulários de 

necessidades dos colaboradores respondido individualmente (https://docs.google.com/forms/d/1kCbcX4laK0DPhGMszLhHWs8-

PK3vcebvD74orbar020/edit?ts=63a98427#responses); 

5. As dúvidas serão tratadas pontualmente na prática, ou seja, analisaremos cada caso, cada dúvida de cada colaborador será deliberada utilizando como 

teoria as vídeos-aulas das Lições do CURSO SEI USAR © 2017 - 2022 UEPG · Universidade Estadual de Ponta Grossa – link abaixo. Direitos autorais: 

Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o 

crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto:  

https://sisei.apps.uepg.br/capacitacao/apoio/licoes-sei-usar; 

6. Cada colaborador deverá juntar seus respectivos certificados de conclusão de cursos, treinamentos e capacitações, abrir novo processo, inserir no seu 

ambiente e unidade SEI, confeccionar memorando de envio, assinar e tramitar, via chefia imediata, o processo ao Presidente do IBRES para que este 

possa enviar ao TRF4 anexado ao relatório do Teste Piloto do Relatório PLT COPLA do SEI a ser aplicado virtualmente no dia 30/01/2023, às 14h; 

https://treinamento.ibres.org.br/
https://docs.google.com/forms/d/1kCbcX4laK0DPhGMszLhHWs8-PK3vcebvD74orbar020/edit?ts=63a98427#responses
https://docs.google.com/forms/d/1kCbcX4laK0DPhGMszLhHWs8-PK3vcebvD74orbar020/edit?ts=63a98427#responses
http://www.enap.gov.br/
https://sisei.apps.uepg.br/capacitacao/apoio/licoes-sei-usar


7. O Professor Consultor Rubens tem expertise e vivência estratégica de implantação da gestão documental, uso da unidade de protocolo, barramento 

com outros órgãos, entre outras atividades mais complexas e está prestando serviço ao IBRES; 

8. Identificaremos possíveis multiplicadores com conhecimento básico e intermediário na ferramenta para nivelar e transmitir conhecimentos em futuras 

capacitações presenciais setorizadas nos COP na segunda quinzena de fevereiro de 2023 com todos os colaboradores do IBRES nos COP; 

9. O SEI ADM de 40h/aula é outro curso mais avançado que precisaremos capacitar, neste interim, alguns colaboradores; 

10. Foi criado o hotsite https://ibres.org.br/sei/index.html para que tomem conhecimento do que está sendo proposto. Leiam o seu conteúdo, inclusive o 

tutorial simples de como logar no SEI. Lá tem informações pertinentes ao que estamos fazendo; 

11. Sugestões de mudanças são bem vindas, assim como estamos abertos a dúvidas, considerações, ponderamentos, reclamações, elogios, críticas. Os 

colaboradores que, mesmo após os estudos, entenderem ser necessário participar de mais aulas presenciais e/ou tiverem dificuldades com uso de 

computadores ou sistemas informatizados, deverão preencher o formulário do link para Matricula no Curso SEI_IBRES 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. A Turma 03 do WORKSHOP SEI_IBRES está prevista para o dia 01/02/2023; 

12. Para que possamos dar início ao ambiente de produção (PRÓXIMA FASE) em fevereiro de 2023, será aplicado a partir da presente data, o Questionário de 
Avaliação sobre o Sistema Eletrônico da Informações - SEI no IBRES, através do link: 
https://docs.google.com/forms/d/1cVBD6GSx2c38DAtO7r5RnoSql5-Nz_zbbFCDqck-U00/edit?ts=63c6acfd 

13. O questionário é um indicador de desempenho da operacionalização da ferramenta.  Solicitamos que sejam respondidos todos os itens obrigatórios. Este 
questionário busca avaliar, junto aos colaboradores e pessoal que atua nas diversas unidades do IBRES, o papel do SEI na instituição e já pode ser preenchido 
por todos os colaboradores do IBRES : 
1. Ter realizado a sua CAPACITAÇÃO virtual no SEI USAR (Conforme Circular 11); 
2. For homologada a sua permissão de entrada com login e senha no ambiente de treinamento do SEI_IBRES; 
3. Se ainda persistiu alguma dúvida, se inscrever e terminar o WORKSHOP presencial na EGOV; e  
4. Depois de aplicado o TESTE PILOTO PLT COPLA (previsão do teste ser realizado em 30/01/2022, às 14h). 

14. DATA MARCO DE VIRADA DE CHAVE: Dia 01/02/2023 quando passamos a usar o SEI 100% pondo fim ao papel e impressões desnecessárias de 

documentos. 

BRASILIA-DF, 25 de janeiro de 2023. 

 

Gestor do SEI_IBRES                                                                                           Presidente do IBRES 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1cVBD6GSx2c38DAtO7r5RnoSql5-Nz_zbbFCDqck-U00/edit?ts=63c6acfd

