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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Universidade do Estado da Bahia

INSTRUÇÃO NORMATIVA UDO/EPP 001/2022

 

Padronização para Solicitação de Suporte ao Sistema Eletrônico de Informação - SEI-BAHIA
 
 

Orientação de Suporte ao SEI Bahia
 

A Unidade de Desenvolvimento Organizacional – UDO, através do Escritório de Processos e
Projetos – EPP, orienta quanto ao procedimento para solicitações  de suporte ao Sistema
Eletrônico de Informação - SEI Bahia no âmbito da UNEB. O procedimento tem o objetivo de 
qualificar o atendimento e padronizar as formas de envio das solicitações, de modo que se
tenha registro do processo de suporte ponta a ponta, ou seja, do início até o seu fim.
Cumpre salientar que o Escritório de Processos e Projetos - EPP é a unidade responsável na
UNEB por centralizar as demandas e manter a comunicação com a Secretaria da Administração
do Estado da Bahia – SAEB, garantindo, dessa forma,  maior controle e gerenciamento das
demandas, e atuando como um facilitador entre o usuário/UNEB e a SAEB.
 
Assim, reforçando os atos anteriores (SEI nº 074.7099.2019.0052532-10 e o Memorando
Circular nº 007/2018 do Gabinete da Reitoria) fica estabelecido:

1. As solicitações referentes ao SEI Bahia deve ser encaminhadas, exclusivamente, para o
canal  suportesei@uneb.br , por meio de um e-mail institucional (@uneb), conforme Art.
74 da Resolução CONSU nº 1.355/2019. Nenhuma outra forma de comunicação terá
validade para fins de abertura de chamado técnico.

2. Atualizações do cadastro do servidor que impactam no uso SEI, como: mudança de cargo,
setor, nome, adições e exclusões de lotação, devem ser solicitadas via
suportesei@uneb.br, não sendo responsabilidade do EPP acompanhar as atualizações de
forma isolada sem a incitação do usuário.

3. Para atualizar o local de trabalho ou cargo dos servidores nos sistemas de informação,
incluindo o sistema SEI Bahia, é imprescindível que, primeiro,  a atualização seja realizada
no sistema RH Bahia, com a publicação de sua respectiva portaria em D.O.E.

4. É de responsabilidade da chefia da unidade solicitante o monitoramento das ações
realizadas no SEI Bahia pelos usuários estagiários ou terceirizados, bem como a
solicitação de inativação dos acessos quando os mesmos não fizerem mais parte da
equipe de trabalho da unidade.

5. Para que o atendimento de Habilitação de usuário externo seja realizado sem
intercorrências, é imprescindível que o requerente leia e siga as instruções do Manual de
Habilitação do Usuário externo, publicado no site institucional epp.uneb.br.

6. O prazo para atendimento e retorno das solicitações é de até 72h úteis, considerando que
em várias situações há dependência da atuação e atendimento pela equipe da SAEB.

7. As solicitações de suporte deverão ser abertas, preferencialmente, pelo usuário
interessado, evitando que sejam realizadas através de terceiros;
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8. As solicitações registradas com informações incompletas ou incompreensíveis, serão
devolvidas aos interessados em diligência. As dúvidas e diligências enviadas pela equipe
de atendimento que não forem respondidas no prazo máximo de 05 dias úteis, serão
encerradas.

 
 

ANEXO I

RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO SUPORTE SEI UNEB

1- Cadastro de Novo Usuário
Serviço de cadastro de novos usuários no Sistema Eletrônico de Informações - SEI Bahia na
Universidade do Estado da Bahia - UNEB.
ATENÇÃO: Caso o novo usuário seja Terceirizado ou Estagiário, a solicitação deve ser
realizada pelo Gestor (Pró-Reitores, Diretores, Chefes de Unidade, Secretários Especiais e
Assessores Especiais). É de responsabilidade do Gestor informar ao Suporte SEI o
desligamento/inativação de acesso do servidor terceirizado ou estagiário.
Procedimentos para solicitação de Novo Usuário: preencher e anexar ao e-mail de solicitação
a Planilha de Suporte SEI UNEB_Novos Usuários (disponível no anexo do processo e no site
epp.uneb.br).
Informações obrigatórias a serem preenchidas e enviadas:

Nome completo do novo usuário;
E-mail institucional pessoal (@uneb) do novo usuário;
Matrícula (caso servidor)
RG;
CPF;
Cargo/Função;
Sigla da unidade/setor no SEI que o usuário deverá ter acesso.

 
2- Envio de nova senha
Serviço que visa o atendimento da solicitação para de redefinição de senha para usuário já
cadastrado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI Bahia na Universidade do Estado da
Bahia – UNEB.
Restrições: esta solicitação atende usuários que já estão cadastrados no SEI Bahia pela UNEB.
Procedimentos para solicitação: preencher e anexar ao e-mail de solicitação a Planilha
Suporte SEI UNEB_ resetar Senha (disponível no anexo do processo e no site epp.uneb.br).
Informações obrigatórias a serem preenchidas e enviadas:

Nome completo do usuário;
E-mail institucional pessoal.

 
3- Adição de Unidade (Mesa de Trabalho)
Serviço que visa o atendimento da solicitação para adicionar lotação de usuário já
cadastrado em mais uma unidade no Sistema Eletrônico de Informações - SEI Bahia na
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Universidade do Estado da Bahia – UNEB. 
Restrições: Caso o usuário seja terceirizado ou estagiário, a solicitação deve ser feita pelo chefe
imediato. 
Procedimentos para solicitação: Preencher e anexar ao e-mail de solicitação a Planilha
Suporte SEI UNEB_ Adicionar Lotação (disponível no anexo do processo e no site
epp.uneb.br).
Informações obrigatórias a serem preenchidas e enviadas:

Nome completo do usuário;
E-mail institucional (@uneb) do usuário;
Terceirizado (S/N);
Sigla da Unidade no SEI a qual o usuário deve ser adicionado.

 
4- Alteração de Unidade (Mesa de Trabalho)
Serviço que visa o atendimento da solicitação para alteração de lotação (remover da unidade
anterior e inserir em uma nova unidade) de usuário já cadastrado no Sistema Eletrônico de
Informações - SEI Bahia na Universidade do Estado da Bahia – UNEB. 
Restrições: caso o usuário seja terceirizado ou estagiário, a solicitação deve ser feita pelo chefe
imediato.
Procedimentos para solicitação:  preencher e anexar ao e-mail de solicitação a Planilha
Suporte SEI UNEB_ Alterar Lotação (disponível no anexo do processo e no site epp.uneb.br).
Informações obrigatórias a serem preenchidas e enviadas:

Nome completo do usuário;
E-mail institucional (@uneb) do usuário;
Terceirizado (S/N);
Sigla da Unidade no SEI a qual o usuário deve ser removido;
Sigla da Unidade no SEI a qual o usuário deve ser incluído.

 
5- Remoção de Unidade (Mesa de Trabalho)
Serviço que visa o atendimento da solicitação para remoção de lotação de usuário já
cadastrado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI Bahia na Universidade do Estado da
Bahia – UNEB. 
ATENÇÃO: Caso o usuário não esteja lotado em nenhuma outra unidade no SEI além da qual
será removido, a sua remoção pode implicar na retirada de acesso do usuário ao SEI.
Restrições: Caso o usuário seja terceirizado ou estagiário, a solicitação deve ser feita pelo chefe
imediato.
Procedimentos para solicitação: Preencher e anexar ao e-mail de solicitação a Planilha
Suporte SEI UNEB_ Remover Lotação (disponível no anexo do processo e no site
epp.uneb.br).
Informações obrigatórias a serem preenchidas e enviadas:

Nome completo do usuário;
E-mail institucional (@uneb) do usuário;
Terceirizado (S/N);
Sigla da Unidade no SEI a qual o usuário deve ser removido.
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 6- Alteração de cargo
Serviço para atualização de cargo no cadastro de usuário do Sistema Eletrônico de Informações
- SEI Bahia na Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Essa categoria de serviço envolve as
solicitações para atualização/alteração de cargo/perfil de acesso.
Restrições: caso o usuário seja terceirizado ou estagiário, a solicitação deve ser feita pelo chefe
imediato.
Procedimentos para solicitação: Informar Portaria (caso haja) e preencher e anexar ao e-mail de
solicitação a Planilha Suporte SEI UNEB_Alterar cargo/perfil de acesso (disponível no anexo
do processo e no site epp.uneb.br).
A solicitação de alteração de perfil de acesso ocorrerá quando:

O usuário estagiário ou terceirizado se tornar servidor (com matrícula) ou
Um servidor (com matrícula) se tornar estagiário ou terceirizado

Informações obrigatórias a serem preenchidas e enviadas:

Nome completo do usuário;
E-mail institucional (@uneb) do usuário;
RG;
CPF;
Matrícula; (preencher com "NA" caso não haja);
Sigla da Unidade SEI;
Cargo.

 
 
7- Criação de Unidade
Serviço para criação de unidade/mesa no SEI Bahia.
Restrições: a unidade deve estar regulamentada por meio de Resolução aprovada em CONSU. 
Procedimentos para solicitação: Preencher e anexar ao e-mail de solicitação a Planilha
Suporte SEI Uneb_Criar Unidade (disponível no anexo do processo e no site epp.uneb.br) 
Informações obrigatórias a serem preenchidas e enviadas:

Resolução ou Regimento da Unidade devidamente aprovado;
Relação (em excel) de usuários que deverão compor a unidade a ser criada com seus
respectivos e-mails institucionais e cargo/função, além da indicação da Chefia da Unidade
E-mail lista da unidade (caso haja);
Descrição da Unidade (nome completo da Unidade conforme legislação);
Hierarquia da Unidade (vinculado à qual setor?)
Sigla da Unidade.

 
8- Exclusão de Unidade
Serviço para exclusão de unidade/mesa no SEI Bahia.
Restrições: a exclusão da unidade deve estar regulamentada por meio de Resolução aprovada
em CONSU e/ou deverá ser solicitada pelo Gestor (Pró-Reitores, Diretores, Chefes de Unidade,
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Secretários Especiais e Assessores Especiais).
ATENÇÃO: a exclusão da unidade implica na retirada de todos os usuários da mesa. Atenção:
Processos que estejam abertos na unidade quando a mesma for excluída não poderão
ser recuperados ou concluídos.
Procedimentos para solicitação: preencher e anexar ao e-mail de solicitação a Planilha Suporte
SEI UNEB _ Excluir Unidade (disponível no anexo do processo e no site epp.uneb.br).
Informações obrigatórias a serem preenchidas e enviadas:

Descrição da Unidade a ser excluída (nome da Unidade);
Sigla da Unidade a ser excluída.
Sigla da Unidade destino para encaminhar processos da mesa antiga (caso haja);

 
9- Alteração de Hierarquia de Unidade
Serviço para alteração de hierarquia da unidade/mesa no SEI Bahia
Restrições: a alteração de hierarquia deve estar devidamente regulamentada (Resolução
aprovada em CONSU). Conforme Memorando Circular 007/2018 .
Informações obrigatórias a serem enviadas:

Descrição da Unidade atual (nome completo);
Sigla da Unidade atual;
Descrição da Unidade nova (nome completo);
Sigla da Unidade nova;
Enviar Resolução, regimento ou portaria de alteração de hierarquia.

 
10 - Alteração de sigla ou descrição de Unidade
Serviço para alteração da sigla ou descrição (nome completo da Unidade) da unidade/mesa no
SEI Bahia.
Informações obrigatórias a serem enviadas:

Descrição da Unidade atual (nome completo);
Sigla da Unidade atual;
Descrição da Unidade nova (nome completo)
Sigla da Unidade nova;
Enviar Resolução, regimento ou portaria com o nome/sigla da Unidade.

 
11- Atualização de cadastro de usuário
Serviço de atualização de cadastro de usuário no Sistema Eletrônico de Informações - SEI
Bahia na Universidade do Estado da Bahia – UNEB.
Restrições: caso o novo usuário seja Terceirizado ou Estagiário, a solicitação deve ser realizada
pelo Gestor (Pró-Reitores, Diretores, Chefes de Unidade, Secretários Especiais e Assessores
Especiais).
Informações obrigatórias a serem enviadas:

Nome completo;
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E-mail institucional;
Alteração ou atualização necessária.

Nome;
E-mail institucional;
RG;
CPF;
Matrícula;

 
12- Exclusão de cadastro de usuário
Serviço de exclusão de cadastro de usuário no Sistema Eletrônico de Informações - SEI Bahia
na Universidade do Estado da Bahia – UNEB. 
 Restrições: caso o usuário seja Terceirizado ou Estagiário, a solicitação deve ser realizada pelo
Gestor (Pró-Reitores, Diretores, Chefes de Unidade, Secretários Especiais e Assessores
Especiais).
Procedimentos para solicitação:  preencher e anexar ao e-mail de solicitação a Planilha
Suporte SEI UNEB _ Excluir usuário (disponível no anexo do processo e no site epp.uneb.br).
Informações obrigatórias a serem preenchidas e enviadas:

Nome do usuário a ser excluído;
E-mail institucional pessoal (@uneb) do usuário a ser excluído.

 
13 - Habilitação de usuário externo no SEI
Serviço para habilitação de usuário externo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI Bahia
na Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Podem ser habilitados como usuário externo:
Fornecedores, Advogados de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), Aluno Bolsista, Aluno
apto para Colação de Grau via web conferência, Aluno Membro de Conselho (de Departamento
ou CONSEPE) ou Auditor Fiscal. 
Restrições: a solicitação deve ser feita com toda a documentação completa e processo
formalizado conforme Manual de Habilitação de usuário externo (disponível do site
epp.uneb.br) a fim de agilizar o atendimento junto a Equipe SEI Bahia.
Todas as informações devem ser idênticas em todos os documentos apresentados.
Procedimentos para solicitação:

Enviar e-mail com o título "Habilitação de usuário externo + Motivo da solicitação" (ex.:
Habilitação de Usuário Externo - Colação de Grau);
Conteúdo do e-mail deverá seguir o padrão constante no manual de habilitação de usuário
externo.

 
14- Erro no sistema
Serviço para solucionar erros do sistema apresentados para o usuário 
Procedimentos para solicitação:

Descrever o erro apresentado;
Descrever o procedimento que está tentando executar;
Captura da tela (print screen) da tela com o erro apresentado (quando possível).
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15- Orientação e apoio ao uso do sistema
Serviço para solicitação de apoio ao uso do SEI Bahia. 
Restrições: a solicitação deve ser realizada exclusivamente por e-mail institucional (@uneb). 
Procedimentos para solicitação:

Descrever a dúvida;
Telefone institucional.

 
16- Capacitação de equipe / Treinamento
Serviço para solicitação de capacitação/treinamento para equipe ou grupo de pessoas. 
Restrições: o atendimento da solicitação estará sujeito a disponibilidade da equipe do EPP a
data requerida pelo usuário. 
Procedimentos para solicitação:

Informar funcionalidade (s) necessária (s) (caso seja capacitação completa do SEI
informar “Capacitação Completa”);
Quantidade de participantes;
Sugestão de data;
Telefone institucional;
Anexar lista de participantes.

 
17- Capacitação individual / Treinamento
Serviço para solicitação de capacitação/treinamento individual. 
Restrições: o atendimento da solicitação estará sujeito a disponibilidade da equipe do EPP a
data requerida pelo usuário. 
Procedimentos para solicitação:

Informar funcionalidade (s) necessária (s) (caso seja capacitação completa do SEI
informar “Capacitação Completa”)
Nome do participante;
E-mail institucional do participante;
Telefone institucional;
Sugestão de data.

 

Documento assinado eletronicamente por Benjamin Ramos Filho, Chefe de Setor, em 22/09/2022,
às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto
nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
00054564815 e o código CRC DF3B5EDA.

http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 074.7094.2022.0062203-04 SEI nº 00054564815


