
ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS COM RELAÇÃO À ORIENTAÇÃO NORMATIVA        
CIDARQ Nº 03, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

1. Qual o objetivo principal da Orientação? regulamentar a produção de ofícios           
eletrônico no SEI-UFG.  
 

2. Qual o tipo de processo devo utilizar ? Conforme consta na ON e no              
tutorial o usuário deve iniciar o processo com o tipo Administração Geral:            
Comunicação Oficial. Esse tipo serve tanto para ofícios internos (antigo          
memorando) como para ofícios externos (enviados para outras instituições ou          
particulares).  

 
3. Pode-se produzir ofícios em processos em tramitação? Sim, há         

processos que, por sua especificidade, exige a produção do tipo de           
documento ofício durante o seu andamento para a comunicação com outras           
entidades ou pessoas físicas no decorrer da sua tramitação até que a            
questão tratada seja concluída, como os processos de redistribuição         
servidores, licitatórios, entre outros.  
Nas comunicações internas, dentro da própria UFG, em processos em          
tramitação, deve-se usar despachos e e-mails do sistema para os          
andamentos.  
 

4. Caso tenha que dar andamento a um assunto tratado em um ofício            
recebido, tenho que abrir outro processo no SEI ou posso despachar no            
processo já existente? Em tais casos, a unidade receptora deve verificar se            
o ofício é o tipo adequado de documento para iniciar a ação ou se existe tipo                
de documento específico no SEI para ser utilizado no caso e se o tipo              
Administração Geral: Comunicação Oficial é o tipo adequado de processo.          
Havendo dúvidas acionar o Cidarq por GLPI. 

 
5. Caso necessite dar prosseguimento a ação tratada no mesmo processo,          

como devo proceder? Deve ser feita a atualização do tipo de processo, na             
tela de cadastro, de acordo com o assunto tratado no mesmo, já que em tal               
caso o ofício deixa de ser apenas um meio para comunicação oficial e há a               
formação de um processo propriamente dito. 
 

6. Caso eu tenha dúvida quanto à utilização de um ofício, quanto à escolha             
do tipo processual ou queira sugerir a criação de um novo formulário ou             
tipo de processo, como devo proceder? Em tal caso, deve ser aberta GLPI             
relatando à demanda que será esclarecida ou solucionada pela equipe do           
Cidarq. 
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7. Posso incluir vários ofícios que versem sobre assuntos distintos em um           
mesmo processo no SEI? Não. É vedada à prática de formação de dossiês             
no sistema.  
 

8. Os Cidarqs das Regionais Catalão e Jataí poderão cadastrar os ofícios           
recebidos? Somente em situações excepcionais, quando os ofícios forem         
recebidos de outras instituições ou pessoas físicas, em suporte físico, para           
não comprometer o andamento das demandas tratadas. No caso dos ofícios           
ou correspondências recebidos por e-mail, os mesmos devem ser         
imediatamente encaminhados ao e-mail: protocolo.cidarq@ufg.br para que       
seja efetuado o cadastro. Não se deve efetuar a impressão de ofícios            
recebidos por e-mail para efetuar o encaminhamento. 
 

9. Pode ser feita a inclusão de ofícios recebidos de outras instituições ou            
particulares em processos em tramitação? Sim, quando os mesmos         
fizerem parte do andamento de determinada ação tratada em processo em           
trâmite na UFG. 
 

10.Quando não possuir o endereço de e-mail da instituição ou pessoa           
física a quem devo encaminhar o ofício, como devo proceder? Em tais            
casos, o documento poderá ser produzido no SEI e impresso uma cópia do             
mesmo para que seja encaminhada via Correios ao destinatário. Mas, por           
questão de economicidade e praticidade, deve ser privilegiado o uso do           
e-mail. 

11.O que é comunicação Interna? É a comunicação oficial utilizada/tramitada          
internamente (entre unidades da UFG), exigindo apenas a ciência dos          
destinatários. 
 

12.No caso das Solicitações que eram feitas por memorandos, como:          
alteração de férias, requisição de veículo oficial, que ainda não possuem           
formulário e tipo de processo específico no SEI, como devo proceder?           
Até que se crie formulários ou tipos de processos específicos para o            
tratamento de tais questões, as mesmas poderão ser tratadas por meio de            
ofícios. Mas recomenda-se que as unidades competentes demandem ao         
Cidarq por meio de GLPI a criação dos tipos de documentos e formulários             
específicos.  
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