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Assunto: Instruções para digitalização de documentos

 

1.       Com a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na UFC, todo processo
administrativo produzido a partir de 02 de janeiro deve ser exclusivamente eletrônico, tanto a
abertura como o seu trâmite.

2.       Desta forma, se houver alguma peça documental produzida originalmente em suporte papel
e que seja necessária a sua inclusão no processo SEI, esta deverá passar pelo processo de
digitalização, observando os seguintes procedimentos:

O documento recebido em suporte físico deverá ter anotado no canto superior direito o
número correspondente ao processo SEI, o código de classificação (esse código pode ser
encontrado no SEI no campo "Classificação por assunto") e a unidade demandante do
documento, quando for o caso. Após a digitalização e captura para o SEI, o documento em
suporte físico deverá receber anotação do seu ‘Número SEI’ no canto superior direito da
primeira página ou na capa de cada volume do processo;
O documento deve ser digitalizado individualmente, isto é, cada peça documental
(Identidade, CPF, contrato, etc.,) deve ser inserida em PDF separadamente. Com a única
exceção do fim do trâmite físico de processos gerados antes da implantação do SEI. Nesse
caso, todo o processo deve ser inserido no sistema como um único PDF;
O documento e/ou processo em suporte físico, de procedência interna ou externa, que puder
passar por verificação com original após a sua digitalização, deve ser imediatamente
submetido a procedimento de autenticação por servidor público, por meio de seu login
eletrônico. Não será permitida a autenticação de documentos pessoais pelo próprio
servidor, nesse caso, recomenda-se que a conferência e autenticação sejam feitas por outro
servidor. A autenticação do documento não o torna um documento original, mas sim uma
cópia autenticada, desta forma o documento original que for autenticado, cuja
responsabilidade de guarda seja da UFC, deverá ser preservado nas unidades.
Ao inserir um documento externo ao SEI, o campo "Tipo de Conferência" deve ser
selecionado para informar se o documento utilizado como referência é original, cópia
autenticada em cartório, cópia autenticada administrativamente por servidor ou cópia
simples. Os documentos digitais resultantes da digitalização de cópias de documentos são
considerados cópias simples, portanto não são passíveis de autenticação.
A realização de digitalização de documento e de processo em suporte físico deverá ser
efetivada em formato PDF, com resolução mínima de 300 dpi e com processamento de
Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), antes ou durante sua captura para o SEI;
Os processos físicos criados no SIPAC, que porventura necessitem tramitar no SEI, deverão
ser digitalizados e, em seguida, receber obrigatoriamente um ‘Termo de Encerramento de
Trâmite Físico e de Abertura de Processo Eletrônico (TEAP) ’, de acordo com modelo
disponível no SEI. Este documento deve ser produzido e assinado eletronicamente no SEI,
constando como primeiro documento após a capa do processo SIPAC, ou seja, o TEAP
deverá ser impresso e compor o processo físico. Após esse procedimento de criação do
TEAP, a tramitação e a juntada de novos documentos dar-se-ão exclusivamente pelo SEI.

3.     Por oportuno, apresentamos algumas definições para fins de esclarecimento:
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Documento digitalizado: é aquele que passou pelo processo de conversão de um suporte
físico para um suporte eletrônico. Essa conversão se dá por meio de equipamento (scanner)
e de um software digitalizador de imagens. Essa conversão visa facilitar a busca, o
armazenamento e dar celeridade ao andamento dos processos. No entanto, o produto
dessa conversão não substitui o documento original. Isso significa que todo documento
original em suporte papel, produzido e/ou recebido pela UFC, deve ser preservado e
mantido sob a guarda desta instituição, exceto para aqueles que não são produzidos em
razão de uma função administrativa (como por exemplo, documentos ou cópias de
documentos de caráter pessoal, como certidões, documentos de identificação, etc.,), ainda
que estes tenham sido digitalizados e inseridos em um processo eletrônico.
Documento nato digital: é aquele produzido originalmente em meio eletrônico. No âmbito
do SEI, pode ser tanto documento produzido no editor de texto do próprio sistema, como
aquele produzido em outros sistemas eletrônicos, sites ou planilhas e que são inseridos
como documento externo em um processo gerado no SEI.
Autenticação eletrônica: Declaração de autenticidade de um documento após a
conferência com o original, resultante do acréscimo diretamente nele de elemento de
verificação. 

4.      Face ao exposto, pedimos que seja dada ampla divulgação das informações constantes na
presente comunicação no âmbito de suas respectivas unidades. Ademais, quaisquer dúvidas
poderão ser dirimidas junto à equipe da Divisão de Protocolo Central, nos telefones 3366-
7385|3366-7384 ou por e-mail: atendimentosei@ufc.br 

Atenciosamente,

 

 

   Prof. AUGUSTO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE

  Pró-Reitor de Planejamento e Administração em exercício

  

  

 

Documento assinado eletronicamente por AUGUSTO TEIXEIRA DE
ALBUQUERQUE, Pró-Reitor Adjunto, em 19/01/2018, às 18:23,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0013222 e o código CRC E4F31603.

Referência: Processo nº 23067.002693/2018-33 SEI nº 0013222
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