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Necessidade a ser atendida:

Capacitar os servidores para utilizar, adequadamente, os recursos do SEI.

Compartilhar informações e conhecimentos sobre o uso do sistema.

Competência a ser desenvolvida:

Melhoria contínua de processos.

Ao final da trilha, o servidor deverá ser capaz de:

Conhecer os recursos do SEI necessários à execução de suas atividades; 
aplicar esses conhecimentos; compartilhá-los com seus pares.

Composição da trilha:

Realização de cursos autoinstrucionais (foram sugeridos vários cursos 
gratuitos, sendo um deles no formato de videoaulas); 

Leitura do manual de utilização do SEI; 

Visita à página do SEI da UFMG, com foco na leitura da aba "SEI" 
(principalmente o item "Perguntas Frequentes").

Outras informações:

Esta trilha é flexível, podendo ser realizada conforme o interesse e a 
disponibilidade do servidor.

Esta ação de desenvolvimento não será certificada pela DDP.

Apresentando a trilha “Utilização do SEI (Sistema Eletrônico de Informações)” 

 

Você sabe o que é uma trilha de aprendizagem? 

Trilhas de aprendizagem são caminhos alternativos 

e flexíveis para promover o desenvolvimento 

pessoal e profissional, de maneira a desenvolver 

novas competências. 

Com elas, as pessoas aprendem trabalhando e 

trabalham treinando, permitindo conexão entre 

teoria e prática, entre conhecimento e ação. 

 

Trilha de Aprendizagem 

Utilização do SEI 

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail: 

pac@drh.ufmg.br. 

 



 

  
 

•Para iniciar sua jornada de aprendizagem, realize o curso básico ofertado 
pela Enap: Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR. Para acessá-lo, 
clique aqui.

PASSO 01

•A Enap criou e disponibilizou um curso sobre o SEI acessível para 
servidores com deficiência visual.

•O curso chama "SEI! USAR para deficientes visuais" e, para acessá-lo, 
clique aqui.

Atenção!

•Para complementar o conteúdo da Enap, sugerimos a realização do curso 
"Processo eletrônico - teoria e prática", realizado pela Colaborativismo. 
Para acessá-lo, clique aqui.

PASSO 02

•Caso ainda tenha dúvidas, sugerimos a leitura do "Manual Completo do 
SEI", disponibilizado pela UFMG. Para acessá-lo, clique aqui. 

PASSO 03

•Sugerimos, também, a realização do curso "Sistema Eletrônico de 
Informações - SEI básico", disponibilizado em vídeos curtos e sequenciais. 
Para acesssá-lo, clique aqui.

PASSO 04

•Você sabia que a UFMG possui uma página na internet voltada 
inteiramente para o SEI? Você pode acessá-la clicando aqui.

•Orientamos a leitura das informações contidas na aba "SEI". Não deixe de 
consultar o item "Perguntas Frequentes".

PASSO 05
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Trilha de Aprendizagem 

Utilização do SEI Esta trilha de aprendizagem visa orientar os 

servidores docentes e TAE da UFMG para a 

correta utilização do SEI (Sistema Eletrônico de 

Informações). 

O fluxo dos passos listados abaixo é apenas uma 

sugestão. Você pode adequar as atividades 

conforme sua necessidade e tempo disponível. 

Bom estudo! 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/545/
https://colaborativismo.teachable.com/p/sei
https://sei.ufmg.br/wp-content/uploads/2019/06/sei-doc-usuario-OFICIAL-COMPLETA_UFMG.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ3CcrUcw2xvKYtwmM-UQGSYNoXZ93hLj
https://sei.ufmg.br/

