
2ª Reunião dos Comitês e Unidades Setoriais 
de Gestão do SEI-GDF - 2019



Pauta

• Equipe UGPEL;

• Orientações referentes a utilização do SEI-GDF 

• ConectaGov (Barramento);

• Peticionamento GDF;

• Atualização 3.1.2;

• Informes do PEN.



Equipe UGPEL

•Elaine Corradini Belém

•Fabiana Damasceno Rodrigues da Silva

•Graciene Luz Trevizolo

•Hérika de Oliveira Cunha Tatagiba

•Jader de Almeida Campos Netto

•Janaína Ferreira de Sousa

•Jane Dourado Arisawa Judici

•Lucirene de Almeida Carneiro

•Ludimila Lustosa Guimarães Lopes

•Rômulo Cardoso Pinheiro

•Suzany Pereira Bueno



ConectaGov (Barramento)

• Objetivo:

– Permitir a comunicação entre os órgãos 
públicos que utilizam o SEI ou outras 
soluções de processo eletrônico (desde que 
também estejam integrados à solução).

http://www.fazenda.gov.br/sei/barramento



ConectaGov (Barramento)

• Definição:

– O Barramento de Serviços é uma 
infraestrutura centralizada que permite que 
um órgão envie processos ou documentos 
administrativos digitais para outro de 
maneira segura e com confiabilidade de 
entrega. Tal infraestrutura permite o trâmite 
eletrônico independentemente da tecnologia 
adotada.

http://www.processoeletronico.gov.br/index.php/assuntos/produtos/barramento

http://www.processoeletronico.gov.br/index.php/assuntos/produtos/barramento


ConectaGov (Barramento)



ConectaGov (Barramento)
Estrutura de Envio / Recebimento

Gabinete dos Órgãos Unidade de Protocolo



• O GDF será disponibilizado para envio  e 
recebimento;

• Os órgãos / unidades selecionados serão 
disponibilizados conforme cronograma;

• Para que um órgão envie ou receba é 
necessário:  

– PERFIL PARA A UNIDADE

– PERFIL PARA O USUÁRIO

ConectaGov (Barramento)
Parametrização



ConectaGov (Barramento)
Como fazer?

Clicar no ícone Envio Externo de Processo.
Campos da tela de envio:



ConectaGov (Barramento)
Como fazer?



ÓRGÃOS INTEGRADOS

ConectaGov (Barramento)



ConectaGov (Barramento)



ConectaGov (Barramento)

Processo Recebido Processos Enviados 



ÓRGÃOS INTEGRADOS - IMPLANTADOS 

•Advocacia-Geral da União – AGU

•Banco Central do Brasil - BACEN

•Comissão de Valores Mobiliários – CVM

•Controladoria-Geral da União – CGU

•Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

•Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA

•Fundação Escola Nacional de Administração Pública – Enap

•Governo do Estado de Minas Gerais

• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFMG E IFRN

ConectaGov (Barramento)

http://www.processoeletronico.gov.br/index.php/assuntos/produtos/barramento

http://www.processoeletronico.gov.br/index.php/assuntos/produtos/barramento


ÓRGÃOS INTEGRADOS - IMPLANTADOS 

•Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa

•Ministério da Economia (ME)

•Ministério da Infraestrutura - MINFRA

•Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP

•Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH

•Ministério do Desenvolvimento Regional

•Ministério Público de Minas Gerais

•Polícia Rodoviária Federal;

•Presidência da República;

•Superintendência de Seguros Privados;

•Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG

•Universidade Federal do Rio Grande do Norte

ConectaGov (Barramento)

http://www.processoeletronico.gov.br/index.php/assuntos/produtos/barramento

http://www.processoeletronico.gov.br/index.php/assuntos/produtos/barramento


ConectaGov (Barramento)
Cronograma previsto

BLOCO ÓRGÃO DATA

1

GAG

04/11/2019

VGDF

CACI

CM

PGDF

CGDF

CBMDF

JUCIS-DF



ConectaGov (Barramento)
Cronograma previsto

BLOCO ÓRGÃO DATA

2

SES 

11/11/2019

PMDF

PCDF

SEE

SDE

SETRAB

SODF

SECOM

SEAGRI

SECTI

SEGOV



BLOCO ÓRGÃO DATA

3

SEJUS

18/11/2019

SSP

SEMOB

SEDUH

SEMA

SEDES

SMDF

SEJUV

SEL

SETUR

SECEC

ConectaGov (Barramento)
Cronograma previsto



BLOCO ÓRGÃO DATA

4

SEDRM

25/11/2019

SRI

SEPE

SEAC

DF-LEGAL

SERINS

JBB

BRB

DER

SLU

IBRAM

NOVACAP

ConectaGov (Barramento)
Cronograma previsto



BLOCO ÓRGÃO DATA

5

FJZB

02/12/2019

DPDF

PROCON-DF

CODHAB

IPREV

TERRACAP

FHB

FAPDF

FEPECS

METRÔ-DF

EMATER

ConectaGov (Barramento)
Cronograma previsto



BLOCO ÓRGÃO DATA

6

CEB 

09/12/2019

CAESB

ADASA

CODEPLAN

DETRAN

INAS

FUNAB

FUNAP

DFGA

DF-PREVICOM

TCB

ArPDF

CEASA

SAB S/A (Em Liquidação)

PROFLORA S/A (Em Liquidação)

ConectaGov (Barramento)
Cronograma previsto



• Ao Enviar os processos, os links de referência dos 
documentos não funcionarão no sistema de 
destino, desta forma, fica mantida a orientação de 
criar a tabela de referência: 

- Disponibilizar tabela com código CRC do documento: 

ConectaGov (Barramento)
Orientações



• Manter o processo Enviado Externo 
bloqueado: 

- Caso seja necessária alguma alteração ou 
complementação do processo, este 
deverá ser solicitado via ofício. 

ConectaGov (Barramento)
Orientações



• Pedido de Informação ou vistas a 
Processo/Documento
– Relacionar o processo em que consta o pedido de 
informação ao processo que contém as informações 
solicitadas;

– Responder ao processo do pedido de informação;

– Se necessário Enviar Externo (    ) ou disponibilizar 
acesso ao processo por meio do ícone Gerenciar 
Disponibilizações de Acesso Externo;

ConectaGov (Barramento)
Orientações



Orientações Gerais
• Processo automático não deve ser criado para produzir
documento a ser incluído em processos físico;

• A resposta a processos recebidos dos órgãos do GDF deve
ser realizada no próprio processo;

• Permissões devem ser dadas sempre por solicitação e
conforme as definições dos normativos SEI-GDF,
permissões indevidas devem ser imediatamente
corrigidas;

• Recomenda-se que os processos amparados por
“Prioridades de Tramitação” sejam devidamente
identificados no campo “Especificação” do processo;

• Retorno programado: retorno cai quando a unidade é
retirada da hierarquia e desativada;



Orientações Gerais
• Retorno programado: nas reestruturações, as unidades
devem ser retiradas de hierarquia e desativadas, assim
que finalizado o período de transição, desta forma o
retorno programado cairá e permitirá o tramite dos
processos emitidos por essas unidades;

• Usuários do SEI: servidor ativo do Governo do Distrito
Federal com cadastro e acesso à rede de seu órgão ou
entidade, com permissões no SEI-GDF, de acordo com seu
perfil de acesso e suas competências funcionais (Art. 6º da
Portaria 459/2016);



Informes

Peticionamento Eletrônico

• O desenvolvimento continua em andamento.

• Possibilidade de autenticação via plataforma GovBr



Informes 
Indicadores da Implantação 

do SEI

• Enviado em 30/09/2019

• Prazo: 25/10/2019

• Respondidos: 16 

• Incompletos: 378

01 (um) Formulário por órgão!!!

•Dúvidas????



Informes 
Alterações da Versão 3.1.2

• Correção da funcionalidade para alteração do 
número do processo informado;

• A mudança de numeração não será possível para 
processos anteriores à alteração;

• Correção no tratamento de alguns caracteres 
especiais em Texto Padrão, que poderiam provocar 
erros no editor do SEI.



Informes 
Alterações da Versão 3.1.2

• Quando os últimos itens na árvore do processo 
eram documentos movidos ou processos 
desanexados o novo documento não entrava no 
final do processo;

• No SIP, exibir em laranja as permissões marcadas 
com a opção “Estender permissão às subunidades”;

• Correção no SIP: Na tela de montagem de 
hierarquia apareciam unidades desativadas para 
inclusão.



Informes 
Novidades do PEN

• Lançamento do Portal do PEN;

• http://www.processoeletronico.gov.br/

http://www.processoeletronico.gov.br/


Informes 
Novidades do PEN

• Lançamento do Portal do PEN;

• http://www.processoeletronico.gov.br/

• Indicadores;

• Formulário de custos de implantação.

http://www.processoeletronico.gov.br/


Informes 
Novidades do PEN

• Lançamento do Portal do PEN;

• http://www.processoeletronico.gov.br/

http://www.processoeletronico.gov.br/


Informes 
Novidades do PEN

• Levantamento do atendimento 

aos requisitos do E-arq;

• Módulo de gestão documental em fase de testes e 
correções:

– Captura do SEI para o RDC-Arq (Barramento de 
recolhimento);

– Revisão da Portaria de NUP Federal;

– Cursos Atom/Archivemática – SEI – EAD.



Curso SEI USAR

• http://www.egov.df.gov.br/inscricoes/

• Os cursos SEI USAR estão com vagas disponíveis

Informes 

http://www.egov.df.gov.br/inscricoes/


Obrigada
(61) 3313-8178/8147

(61) 3414-6206/6208

gestaosei@sefp.df.gov.br

mailto:gestaosei@seplag.df.gov.br

