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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar os resultados da implantação do 
Sistema Eletrônico de Informação (SEI) relacionado à gestão de processos 
administrativos eletrônicos, no Instituto Federal da Bahia - IFBA, campus Vitória da 
Conquista. O SEI é uma das tecnologias de informação e comunicação que busca 
promover a eficiência na gestão pública, através de um conjunto de módulos e 
funcionalidades. A metodologia usada foi um estudo de caso, com levantamento de 
dados através do envio de questionário online para os servidores (docentes e técnicos 
administrativos) do campus. A pesquisa identificou que a implantação do SEI trouxe 
ganhos eficazes em termos de agilidade processual, identificou que há aprovação da 
maioria dos servidores quanto ao sistema, e também foi identificado os pontos 
positivos e negativos. Conclui-se que os servidores, de uma forma geral, aprovaram 
a implantação do SEI, e que este sistema fornece benefícios para a instituição, ainda 
que necessite de uma melhor adequação aos objetivos do campus. 

 

 
Palavras-chave: Implantação. Tecnologia de informação e comunicação (TIC). 
Eficiência. Sistema Eletrônico de Informação (SEI). 
  



ABSTRACT 
 

The present research has the objective of analyzing the results of the implementation 
of the Electronic Information System (SEI) related to the management of electronic 
administrative processes, at the Federal Institute of Bahia - IFBA, campus Vitória da 
Conquista. This system is one of the information and communication technologies that 
seek to promote efficiency in public management, through a set of modules and 
functionalities. The methodology used was a case study, with data collection by 
sending an online questionnaire to the government employees (faculty and 
administrative staff) of the campus. The research identified that the implementation of 
the SEI brought effective gains in terms of procedural agility, identified that most of the 
government employees were approved for the system, and the positive and negative 
points were also identified. It is concluded that the government employees, in general, 
approved the implementation of the SEI, and that this system provides benefits for the 
institution, although it needs a better adaptation to the objectives of the campus. 
 
 
Keywords: Implantation. Information and communication technology (ICT). Efficiency. 
Electronic Information System (SEI). 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta é uma era caracterizada pelo destaque das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs). O crescente número de computadores e 

dispositivos móveis nos últimos anos ocasionou uma série de modificações na forma 

que lidamos com o conhecimento, propiciando o nascimento de inovações na 

interação com a informação e vínculos interpessoais. As implicações resultantes são 

frequentemente marcadas pelo imediatismo e por uma grande virtualização das 

relações, ocasionando consigo alterações que acontecem sobre as mais distintas 

esferas das relações humanas, como no ambiente de trabalho, nos meios 

acadêmicos, etc. 

Balbe (2010) aponta que as novidades tecnológicas estão transformando 

os tipos de relação entre governo e população, no período em que a gestão pública 

começa a reagir de forma mais aberta aos incentivos resultantes do âmbito externo. 

O uso das novas tecnologias, principalmente da Internet “tem modificado 

de diferentes maneiras e em diferentes graus as dimensões sociais, interferindo no 

relacionamento entre os indivíduos, entre grupos representativos da sociedade e entre 

Estado e cidadão” (ANJOS; EZEQUIEL, 2001).  

No ambiente público, tais modificações colaboraram para apressar a 

execução de rotinas e procedimentos, vieram acompanhadas pelo crescimento da 

capacidade de demanda por serviços, causado pelo desenvolvimento populacional, 

pelo aumento do acesso a políticas de cidadania, bem como pelo próprio 

desenvolvimento da máquina pública.  

Tais eventos foram acompanhados pelo sucessivo interesse em tornar 

mais eficazes a prestação de serviços e o atendimento ao cidadão, principalmente a 

partir da necessidade de propostas como a Nova Gestão Pública e a proximidade 

entre práticas do setor privado e o cotidiano da administração estatal (BRESSER-

PEREIRA, 1998). 

Na atualidade, ultrapassada a fase de implantação das tecnologias de 

informação e comunicação como recursos cotidianos da gestão pública (utilizadas 

para a produção de documentos, planilhas, expedição de certidões, controle de 

protocolo, bancos de dados, entre outros), ensaiam-se diferentes experiências a partir 

do desenvolvimento do espaço dominado pelas mesmas no próprio processo do fazer 

administrativo.  
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Nessa fase, as instituições públicas têm tido independência no momento 

de obter e controlar suas infraestruturas tecnológicas, bem como para obter os seus 

próprios sistemas de informação, considerando a legislação relacionada à compra dos 

produtos/serviços por meio do processo licitatório associado. 

Projetos de entidades públicas que dispõem os dados sobre suas despesas 

e receitas na Web, receberam força por meio da aprovação da Lei de Acesso à 

Informação Nº 12.527 de 2011 (BRASIL, 2011). Pode-se apresentar como exemplo o 

Portal da Transparência do Governo Federal, dirigido pela Controladoria Geral da 

União, que mantêm atualizadas informações sobre despesas, receitas, convênios, 

bem como dados sobre o pagamento de servidores do quadro e cargos em comissão. 

Mais órgãos têm iniciativas similares como os portais da transparência dos governos 

estaduais e das prefeituras municipais, apresentando suas informações através de 

domínios virtuais.  

Por outro lado, diversos tribunais brasileiros como o Tribunal de Justiça da 

Bahia (TJBA), Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), entre outros, 

começaram a digitalização de seus processos e arquivos, e atualmente fazem a 

tramitação eletrônica de atividades judiciais. Esses são alguns exemplos de quanto 

as novas tecnologias, e a Internet especialmente, têm se apresentado cada vez mais 

presentes no cotidiano do serviço público brasileiro, fazendo, nos exemplos 

apresentados, como meio de disponibilização de conhecimentos à sociedade. 

1.1 Justificativa 

As tecnologias usadas na gestão das informações nas organizações estão 

em constante desenvolvimento, e se encontram com a tomada de decisões e 

adequações que proporcionem ganhos estratégicos e permitam uma relação eficaz 

entre os sistemas e seus usuários.  

O crescimento da circulação e da quantidade de informações por todo o 

mundo define novos padrões de gerenciamento que possam fornecer redução de 

custos, agilidade e controle. Portanto, identifica-se a procura das organizações por 

uma gestão de qualidade que colabore para o seu desenvolvimento.  

Essa pesquisa visa colaborar para estudos posteriores acerca da 

implantação e desenvolvimento de softwares de gestão mais eficientes, do mesmo 

modo, aumentar a facilidade de manuseio dos sistemas e aperfeiçoar procedimentos 

de gestão da informação.  
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A opção pelo tema foi por conta de sua abordagem inovadora referente ao 

processo eletrônico, e contribuição para a comunidade na prestação de serviços 

públicos com celeridade. Além do mais, o estudo pode auxiliar ao IFBA campus Vitória 

da Conquista aprimorar seu sistema de processos administrativos eletrônico. 

1.2 Problema 

O uso das tecnologias de informação e comunicação no meio público está 

se tornando mais difundido atualmente, por exemplo, por meio da implantação dos 

processos eletrônicos, que estão sendo responsáveis pela substituição de uma 

parcela dos processos físicos existentes. 

Um dos sistemas que está sendo largamente adotado em órgãos de 

diversas esferas é o Sistema SEI – Sistema Eletrônico de Informação, desenvolvido 

pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, que tem celebrado convênios 

para cessão gratuita do sistema com universidades, prefeituras, ministérios, 

autarquias e demais tribunais. 

O sistema SEI substituiu o antigo sistema Sisproc que fazia um controle 

limitado dos processos no campus, pois não possuía as vantagens do processo 

eletrônico. O Sisproc era usado basicamente para gerar o protocolo e o histórico de 

tramitação dos processos físicos para os interessados. 

Nesse cenário, é necessário não só entender e estimar o efeito causado 

pelo crescimento do papel das TICs na administração pública, mas principalmente 

pensar sobre a potencialidade deixada pelas mesmas, como recursos que promovam 

uma melhoria qualitativa na boa execução dos objetivos da gestão pública brasileira. 

Este trabalho analisou como está sendo a implantação dos processos 

administrativos eletrônicos no Instituto Federal da Bahia - IFBA, campus Vitória da 

Conquista, para responder a seguinte questão de pesquisa: Quais os resultados que 

a implantação do Sistema Eletrônico de Informação proporciona para a qualidade e 

execução de serviços públicos?   

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo principal desta pesquisa é através de um estudo de caso, 

analisar os resultados da implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 
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relacionado à gestão de processos administrativos eletrônicos, no Instituto Federal da 

Bahia - IFBA, campus Vitória da Conquista. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Avaliar o andamento da implantação dos processos eletrônicos 

dentro deste Campus;  

2. Coletar as impressões dos servidores após decorridos dois anos da 

implantação do SEI/IFBA; 

3. Destacar aspectos positivos e negativos dos recursos do SEI/IFBA. 

1.4 Metodologia 

A pesquisa apresenta uma reflexão em volta do efeito institucional 

produzido com a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), usufruindo-

se da compreensão dos servidores do Instituto Federal da Bahia - IFBA, campus 

Vitória da Conquista, no que diz respeito à utilização e funcionalidades do SEI. 

Inicialmente foi feita a revisão bibliográfica para compreender o estado da 

arte em relação ao tema, em sequência o estudo de caso foi o método de investigação 

escolhido. A opção por este método é por conta dos autores recomendarem para se 

entender as percepções dos usuários sobre os sistemas. 

De acordo com Gil (2010), um estudo de caso se baseia em uma pesquisa 

empírica que procura observar um fenômeno dentro da realidade, ao fornecer bases 

para auxiliar posteriormente na coleta e análise dos dados. 

A amostra para a pesquisa foi de servidores efetivos do Instituto Federal da 

Bahia - IFBA, campus Vitória da Conquista, que são usuários do SEI. Para identificar 

a opinião dos servidores sobre o sistema, foi usado como mecanismo de análise a 

aplicação de um questionário online, em que o link foi enviado por e-mail, preservando 

a identidade do respondente. 

Diante da análise das informações colhidas por meio do questionário, da 

investigação e pela comparação de respostas, buscou-se obter conclusões e 

colaborar para um maior conhecimento quanto a implantação de processos 

administrativos eletrônicos, no Instituto Federal da Bahia - IFBA, campus Vitória da 

Conquista. 
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1.5 Organização do Trabalho 

Este trabalho está organizado em 04 (quatro) capítulos distribuídos na 

seguinte ordem: Capítulo 1: uma breve introdução sobre o assunto principal da 

pesquisa, assim como uma justificativa para a mesma, o problema da pesquisa, os 

objetivos (geral e específicos), e a metodologia utilizada na pesquisa e organização 

do trabalho; Capítulo 2: são apresentadas as áreas de conhecimento relevantes para 

este trabalho; Capitulo 3: é apresentado o estudo de caso realizado neste trabalho e 

no Capítulo 4: são apresentadas as conclusões e as sugestões de trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo são discutidos os principais conceitos e as revisões de 

literatura que colaboram para a presente pesquisa, com destaque para os seguintes 

tópicos que serão apresentados como seção do trabalho: 2.1 Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC), 2.2 Impactos da Adoção das TICs no Serviço 

Público, 2.3 Evolução dos Sistemas de Informação, 2.4 Inovação Tecnológica, 2.5 

Histórico do SISPROC e 2.6 Histórico do SEI. 

2.1 Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

Para Diniz (2005), a Tecnologia da Informação e Comunicação é a área 

que usa as ferramentas tecnológicas para beneficiar as pessoas, facilitando a 

comunicação e o alcance de um objetivo comum. 

A terminologia Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) refere-

se a uma gama de ferramentas tecnológicas que, integradas, garantem a 

automatização dos processos de informação e comunicação. Atualmente, essas 

tecnologias estão se espalhando por causa de uma ampla distribuição, e vem 

passando por um período de grande evolução nas últimas décadas. 

Como afirma Schreyer (2000), as TICs têm uma influência considerável 

no desenvolvimento econômico, bem como na produtividade organizacional. Não 

há mais obstáculos de tempo e espaço, portanto, a transmissão da informação se 

torna mais rápida e sem fronteiras.  

Talamoni e Galina (2014) mostram que com o crescimento das áreas de 

TICs, elas estão ganhando terreno no Brasil nos últimos anos, e que tem ainda 

mais chances de desenvolvimento, quando investir melhor em inovação e 

conhecimento.  

As TICs são rapidamente disseminadas e também usadas para 

aquisição, processamento, armazenamento, recuperação, disseminação e 

aplicação de informações. Nesse caso, quanto mais poderosas e amigáveis as 

TICs se tornarem, mais pessoas e organizações se beneficiarão disso.  

Segundo Flores, Cavalcante e Raye (2012), as TICs fornecem uma 

variedade de ferramentas que colaboram e aprimoram os meios de pesquisa de 

informação. Assim, muitas organizações têm usado aplicativos da Internet para 

expandir seus mercados e divulgar informações a qualquer hora e lugar. Além 
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disso, as TICs também podem ser utilizadas em outros canais de informação, como 

e-mail e e-commerce, aumentando a divulgação e a venda de produtos e serviços.  

A tecnologia de informação e comunicação trouxe novas formas de 

interação para as organizações. A informação é trocada instantaneamente e de 

uma forma que atinge vários colaboradores. As vantagens das TICs nesse meio 

são caracterizadas por um processo de constante inovação e melhorias, que busca 

atingir índices de qualidade e eficiência para as organizações.  

Um dos acontecimentos primordiais que incentivaram a implantação de 

tecnologias de informação e comunicação foi a globalização. Agune e Carlos (2005) 

definem que as TICs passaram a ser utilizadas como recurso de gestão estratégica 

em função das crescentes demandas do serviço público, visando à melhoria da 

qualidade do serviço prestado à sociedade.  

As TICs são usadas taticamente pelos governos para aperfeiçoar os 

serviços públicos e os processos internos. Diniz et al. (2009) apontam que as 

necessidades de maior eficiência e atualização do setor público têm incentivado a 

criação de programas de governo eletrônico. Assim, o aumento de mecanismos de 

controle, eficiência, efetividade e transparência estão entrelaçados com o uso de 

tecnologia na administração pública.  

O governo eletrônico (e-Gov) pode ser explicado como uma maneira de 

modernizar o estado que está fortemente ligado na utilização das novas tecnologias 

para a prestação dos serviços públicos, alterando a forma em que o governo 

interage com os cidadãos, empresas e outros governos (MEDEIROS; 

GUIMARÃES, 2006). 

Diniz (2005) apresenta a história da tecnologia da informação na esfera 

pública em três períodos diferentes, em que cada um teve certas inovações: a 

primeira fase, de 1970 a 1992, teve prioridade na melhoria da gestão interna; a 

segunda fase, de 1993 a 1998, inclui a prestação de serviços e informações ao 

cidadão; e a terceira fase, de 1999 a 2004, fornece serviços disponíveis na Internet. 

Assim, com o passar do tempo, novas TICs começaram a ser utilizadas e ganharam 

espaço no setor público.  

O governo eletrônico é uma característica da implementação das TICs 

no setor público. Segundo Agune e Carlos (2005), esse fato sinaliza uma mudança 

de um governo hierárquico e burocrático para um mais flexível e moderno. Atenção 

e relacionamento com o cidadão mudam, enquanto o governo não apenas fornece 
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serviços eletrônicos, mas também alcança as metas determinadas pelo Estado 

através das TICs.  

Buhalis (1998) aponta que as TICs oferecem ferramentas diferenciadas, 

que mudaram significativamente a forma como as empresas competem e se 

relacionam com a população. O uso da tecnologia proporciona inúmeras 

vantagens, entre elas, o aumento do controle e a construção de uma interface 

significativa, que aproxima principalmente fornecedor e usuário.  

Com a modificação do ambiente competitivo e a prestação de serviços, 

a tecnologia da informação e comunicação ganha espaço. Qualidade e rapidez são 

características básicas que envolvem os objetivos das organizações. 

2.2 Impactos da Adoção das TICs no Serviço Público 

Balbe (2010) aponta que se vive uma era de revolução tecnológica, em 

que se encontram frente a uma modificação de nossa cultura pelas ferramentas 

tecnológicas, por causa das TICs. Tais transformações são vistas de diferentes 

formas, mas em geral há uma crescente migração das conexões interpessoais para 

bases "digitais", isto é, plataformas baseadas em tecnologias computacionais, 

empregadas como mediadores nas mais diferentes maneiras de relacionamento 

humano: social, emocional, profissional. 

Na gestão pública, a adoção dessas tecnologias vem cooperando para 

a mudança das relações entre governos e cidadãos, e também entre governos e 

seus colaboradores. Mulgan (2005) destaca que a experiência do governo 

eletrônico pode ser notada em diferentes países do mundo, com iniciativas de 

países como Canadá, Estados Unidos e Cingapura sendo precursoras. Nesses 

países, as diferentes plataformas governamentais na Internet oferecem diferentes 

possibilidades para os cidadãos, desde o simples acesso a dados ou formulários 

de requisição, até o crescente uso de meios digitais para disponibilizar dados sobre 

contas do governo, fortalecendo aspectos como transparência e soberania popular. 

A inovação na administração pública é um dos aspectos centrais das 

reformas do setor público. Dada a natureza processual de muitas tarefas do 

governo, a adoção de novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

tornou-se crítica para organizações governamentais. Governos de todo o mundo 

têm investido grandes quantias de dinheiro em inovações lideradas pelas TICs, com 

o objetivo de se tornarem um governo eletrônico. 
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A Estônia é considerada o país com o governo mais moderno do mundo, 

com uma infraestrutura eletrônica eficiente, segura e transparente que quase 

eliminou a burocracia, possuindo 99% dos serviços públicos disponíveis online 24 

horas por dia. Usam assinaturas digitais, recolhem os impostos, gerenciam os 

negócios, dentre outros, pela Internet.1 

As TICs no setor público têm sido discutidas principalmente como uma 

ferramenta para ajudar a criar novos e melhores serviços de prestação de serviços, 

aumentando a eficiência e a transparência, e melhorando a prestação de contas 

nos procedimentos da administração pública. 

2.3 Evolução dos Sistemas de Informação 

Os sistemas de informação têm desempenhado um papel importante 

dentro das organizações, pois são componentes que interagem, atuam em conjunto 

para coletar, processar e fornecer informações aos processos decisórios, 

organizando, monitorando, gerando e analisando processos externos e internos 

(LAUDON; LAUDON, 2007).  

A evolução dos sistemas de informação aconteceu gradualmente. A 

chegada dos computadores trouxe uma melhoria na organização das informações 

e na velocidade dos processos de negócios, permitindo maior controle sobre os 

sistemas e suas tecnologias.  

Loh (2014) define um sistema de informação como segue: 

A ponte ou canal por onde passam as informações é o sistema de 
informação. São estes sistemas que determinam o que tem que ser 
coletado da organização, armazenado na tecnologia (e como será 
armazenado) e o que deverá ser devolvido para a organização. Sem os 
sistemas de informação, a tecnologia de nada serve, pois não sabe o que 
coletar nem o que devolver (LOH, 2014).  

Loh (2014) explica que a história da tecnologia da informação nas 

organizações pode ser entendida em quatro etapas:  

Primeira etapa: as tecnologias são usadas apenas para processamento 

de dados (incluindo cálculos, armazenamento e recuperação de dados). 

Caracterizado por aplicativos que armazenam grandes quantidades de dados.  

                                                 

 

 
1 Disponível em <https://e-estonia.com/solutions/e-governance/>. Acesso em: 11 abr. 2019. 

https://e-estonia.com/solutions/e-governance/
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Segunda etapa: os relatórios vêm. Os usuários entendem que é possível 

extrair novas informações de sistemas de informação existentes. É nesse estágio 

que os Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) são disseminados.  

Terceira etapa: caracterizada por sistemas que tentam descrever o que 

está acontecendo e o motivo, utilizando ou inferindo modelos descritivos. Eles 

incluem sistemas de BI (Business Intelligence), cujo objetivo é procurar causas de 

problemas ou boas práticas. O objetivo da tecnologia da informação é fornecer 

informações detalhadas para a tomada de decisões.  

Quarta etapa: baseada em modelos preditivos, que buscam descrever o 

que acontecerá no futuro com certas variáveis. É nesta etapa que surgem os 

Sistemas de Apoio à Decisão (SAD).  

A maioria das organizações está saindo da segunda etapa e apenas 

algumas estão desenvolvendo e até mesmo fazendo uso das aplicações da quarta 

etapa. Há também uma quinta etapa, na qual a tecnologia da informação começa 

a tomar decisões ou, pelo menos, sugerir alternativas que facilitem a escolha (LOH, 

2014). 

2.4 Inovação Tecnológica 

A inovação tecnológica é essencial para praticamente todas as 

organizações do mundo moderno. Isto também se aplica as instituições públicas 

que, dado o monopólio do serviço prestado, não estão incluídas em um meio 

propriamente concorrente. Mesmo assim, as instituições públicas não podem 

desconsiderar o meio em que estão localizadas e o momento na qual se encontram. 

Os pesquisadores Fiates (2008) dizem que: 

Atualmente, as organizações convivem de forma mais intensa com as 
mudanças organizacionais a partir de um processo contínuo de adaptação 
estratégica. A adaptação estratégica pode ser entendida como um 
processo de ajuste recíproco entre a organização e seu ambiente. 

Esta adaptação estratégica revela-se essencial à medida que o número 

de processos administrativos está aumentando e casos de processos que ficam 

meses sem uma resolução definitiva não são raros. No entanto, a implementação 

da inovação, especialmente quando é significativa, não é algo simples.  

Dentro das instituições, a implementação de novas ferramentas de 

tecnologia da informação deve estar alinhada com a transformação organizacional 

da instituição e, consequentemente, levar em conta a atitude dos funcionários da 
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instituição. Este último deve estar ciente da finalidade da mudança e comprometido 

com a ideia, pois quando um sistema técnico desprepara e desmotiva funcionários, 

geralmente o próprio sistema cai em desuso. 

A implantação de um sistema eletrônico para processos administrativos, 

que por séculos foram baseados em papel, exigiu ousadia e uma capacidade 

organizacional bem estruturada. Era preciso que esta iniciativa contasse com a 

ajuda dos servidores e que os mesmos possuíssem o desejo de reduzir os conflitos 

decorrentes da alteração. 

Os sistemas eletrônicos permitem a aplicação de tecnologia para reduzir 

o consumo de papel e aumentar a velocidade nas comunicações. Com os 

progressos tecnológicos dos sistemas de informação, o avanço na implementação 

da tecnologia esbarrava no documento físico, porque a grande parte das 

informações ainda se criava sob a forma de papel. 

2.5 Histórico do SISPROC 

Para acompanhar as diferentes atividades no Instituto Federal da Bahia, 

foi necessário desenvolver um sistema para apoiar a tramitação de processos. E 

esse sistema tinha como objetivo criar condições para realização de várias tarefas, 

proporcionando suporte administrativo com rapidez e segurança, para aumentar a 

eficiência na prestação de serviços públicos. 

Segundo a Diretoria Sistêmica de Gestão de Tecnologia da Informação 

(DGTI) do IFBA, o sistema SISPROC foi desenvolvido em 2008 e controlou por 

anos a grande quantidade de documentos produzidos. O sistema foi implantado em 

uma época de aumento contínuo da produção de documentos do instituto, sendo 

necessário o acompanhamento desses documentos através de um sistema de 

informação. 

A principal finalidade era controlar o andamento dos processos 

administrativos. Outra finalidade desse sistema até os dias atuais, é facilitar a busca 

e recuperação desses documentos em meio físico. 

De acordo com o manual do usuário, depois da autenticação no 

SISPROC a tela inicial mostrará os campos e os botões para pesquisa de 

processos, conforme descrito na Figura 1 de acordo com as permissões do usuário 

do setor. Caso o setor possa criar/editar processo, os botões novo processo e 

processo antigo serão exibidos. 
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Figura 1 - Tela inicial do SISPROC. 

 
Fonte: Manual do usuário. 

A seguir algumas características do SISPROC de acordo com Sousa 

(2019): 

No sistema eram informados os dados do processo, incluindo seu número, 
que tinha controle sequencial manual. Nenhum documento era anexado 
ao sistema. A medida que o processo físico tramitava, o servidor realizava 
o envio e no lado contrário o servidor que recebia o processo físico, dava 
entrada no sistema para registrar o trâmite. Posteriormente foi incluída a 
funcionalidade de envio de e-mail à medida que era adicionado algum 
despacho no processo ou ele era encaminhado para outro setor. Em 2015 
foram realizadas alterações no SISPROC para que ele gerasse a 
numeração automaticamente, além de algumas mudanças visuais 
(SOUSA, 2019).  

O SISPROC ainda permite o acompanhamento dos processos 

cadastrados no sistema, inclusive está disponível a visualização de todo o histórico 

de andamento processual. 

O SISPROC disponibiliza a pesquisa por processos cadastrados no 

sistema a qualquer pessoa, a fim de acompanhar o andamento processual, mesmo 

que não seja usuário do sistema, através do link de acesso à consulta pública de 

processos do sistema2 disponível no site do instituto. Esse recurso é importante, 

evitando, por vezes, que algum membro da comunidade externa ou interna tenha 

                                                 

 

 
2 Disponível em <https://sistemas.ifba.edu.br/scripts/processos/consultapublica.asp>. Acesso em: 
12 jul. 2019. 
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que ir presencialmente ao instituto, ou depender de algum servidor com cadastro, 

só para visualizar a tramitação do processo de seu interesse. 

Embora o sistema tenha colaborado bastante na sua época, ele é 

necessariamente um protocolo eletrônico para visualização do andamento dos 

processos, criado em meio físico (papel) e não digital. O SISPROC permite o 

registro, o armazenamento e a pesquisa de atributos dos processos, sem 

possibilitar o acesso ao conteúdo. Após a implantação do SEI, o SISPROC serve 

apenas pra eventuais consultas. 

2.6 Histórico do SEI 

Diante do grande aumento na produção documental, tornou-se inevitável 

criar métodos e novos procedimentos para gerenciar uma enorme quantidade de 

informações resultantes de um mundo cada vez mais acelerado e globalizado. 

Diante disso, tornou-se cada vez mais evidente que aqueles que tinham o maior 

controle, ao menor custo, de suas informações estariam em vantagem em 

detrimento dos menos informados. 

Dessa forma, as vantagens de sistemas computacionais cada vez mais 

viáveis e dinâmicos, gerando maior controle, maior agilidade e menor custo, logo 

se uniram à necessidade de controle das informações. Foi nesse contexto que 

surgiram os softwares, que de forma simples se dividem em duas categorias: 

software proprietário é aquele que o usuário não tem acesso ao código fonte e pode 

ter limitação de uso, e software livre pode ter acesso ao código fonte, podendo ser 

executado, copiado, modificado e distribuído gratuitamente.3 

As TICs estão se materializando como meios de expressão do 

conhecimento, de expressão cultural e de transações econômicas. Na criação de 

programas que apresenta livre acesso ao código fonte, como o Software Público 

Brasileiro (SPB), as novidades são partilhadas entre todos, aceitando que os 

avanços sejam adotados por qualquer um. Portanto, o conhecimento passa a ser 

continuamente distribuído, ajudando especialmente as pequenas e médias 

instituições. 

                                                 

 

 
3 Disponível em <http://oer.kmi.open.ac.uk/?page_id=1356#.VcIbWLWTTIU>. Acesso em: 12 abr. 
2019. 
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Nesse contexto nasceu o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que 

é um software desenvolvido com recursos públicos e gerenciado por uma 

Instituição governamental.  

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é disponibilizado como 
Software de Governo mediante celebração de acordo de cooperação com 
o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Desenvolvido 
pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), é uma plataforma 
que engloba um conjunto de módulos e funcionalidades que promovem a 
eficiência administrativa. Trata-se também de um sistema de gestão de 
processos e documentos eletrônicos, com interface amigável e práticas 
inovadoras de trabalho, tendo como principais características a libertação 
do paradigma do papel como suporte físico para documentos institucionais 
e o compartilhamento do conhecimento com atualização e comunicação 
de novos eventos em tempo real.4 

O SEI é um dos frutos do projeto de gestão pública Processo Eletrônico 

Nacional (PEN). Segundo Amaral e Uchôa (2014), o alvo principal do projeto PEN 

é a construção de uma infraestrutura pública de Processo Administrativo Eletrônico, 

que possa ser aproveitada por qualquer ente da federação, órgão ou entidade 

pública, independentemente de sua área de atuação específica.  

As principais fases de um processo eletrônico são mostradas na Figura 

2: na abertura é preenchida as informações pertinentes e atribuído um protocolo ao 

processo; na edição são produzidos os documentos internamente ou anexados; na 

tramitação acontece os envios entre os setores; na conclusão cada setor envolvido 

já tomou alguma providência; e no arquivamento todos os setores concluíram o 

processo em sua unidade e começa a valer a tabela de temporalidade daquele 

processo. 

Figura 2 – Principais fases de um processo SEI 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 

O SEI é uma ferramenta que permite a produção, edição, assinatura e 

trâmite de documentos dentro dele mesmo. Possibilita a visualização de processos 

e documentos e aceita acesso simultâneo de vários setores ao mesmo tempo em 

                                                 

 

 
4 Disponível em <https://softwarepublico.gov.br/social/sei/sobre-o-software>. Acesso em: 14 fev. 
2019.   

Abertura Edição Tramitação Conclusão Arquivamento
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um único processo, ainda que distantes fisicamente, diminuindo o tempo de 

concretização das atividades.  

O sistema oferece várias funções aos usuários, conforme algumas 

características da Figura 3. 

Figura 3 - Características do SEI 

 
Fonte: www.prf.gov.br 

O SEI possibilita também a criação e a formalização de processos pelo 

próprio usuário do sistema, sem a necessidade de um setor de protocolo, pois o 

protocolo é gerado automaticamente. Os documentos de um processo podem ser 

criados em um editor interno com vários recursos ou em quaisquer softwares de 

edição de textos, planilhas ou outros softwares de produção de arquivos. Os 

documentos podem ser assinados eletronicamente por meio de login e senha ou 

por meio de certificado digital. 

O SEI é um sistema modular, desenvolvido em plataforma web que pode 

ser acessado por meio dos principais navegadores do mercado, escrito na 

linguagem PHP e com sistema gerenciador de banco de dados MySQL. Está 

implantado atualmente em 111 instituições públicas, sendo 88 federais como 

institutos, universidades e ministérios, 9 estaduais onde 8 dessas implantações são 

em todos os órgãos desses governos estaduais, 3 prefeituras municipais, 6 estatais 

e 5 entidades paraestatais.5

                                                 

 

 
5 Disponível em <http://www.planejamento.gov.br/pensei/>. Acesso em: 28 mar. 2019. 

http://www.prf.gov.br/
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3 ESTUDO DE CASO 

Este capítulo apresenta a execução da pesquisa através da metodologia 

de estudo de caso. O projeto desta pesquisa foi enviado previamente ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) do IFBA para apreciação e avaliação. Posteriormente, com 

a devida autorização conforme o APÊNDICE A – Histórico de Trâmites do Projeto, um 

questionário foi aplicado para a coleta de dados, conforme APÊNDICE B – 

Questionário de Coleta de Dados. 

3.1 Introdução 

Segundo Gil (2010), o estudo de caso é um procedimento qualitativo que 

consiste, em uma forma de aprofundar uma unidade singular. Ele serve para 

responder questionamentos que o pesquisador não tem muito comando sobre o 

acontecimento estudado. 

O estudo de caso colabora para compreender melhor os acontecimentos 

singulares, os procedimentos organizacionais e políticos da sociedade. É um 

instrumento usado para perceber a forma e os motivos que induziram a alguma 

decisão. Sendo uma tática de observação que envolve um método que abarca tudo 

em abordagens específicas de coletas e avaliação de dados. 

Esse estudo se classifica como uma pesquisa descritiva que, de acordo 

com Gil (2010), tem como objetivo apresentar as características de alguma população 

e também procura identificar possíveis relações entre as variáveis. Trata-se de uma 

pesquisa com abordagem qualitativa e quantitativa. 

Dado o caráter do estudo, a coleta de dados foi realizada por meio de 

questionário online. Os questionários consistem em um conjunto de questões 

dispostas, que são respondidas sem a presença do entrevistador.  

A população deste estudo apresenta aproximadamente 200 servidores do 

IFBA campus Vitória da Conquista, que usam o sistema eletrônico de informações 

para a realização das suas atividades cotidianas, o que abrange desde a elaboração 

de documentos, até envios e publicações. 

A partir da coleta e análise das informações colhidas por meio do 

questionário, e pela comparação de respostas, buscou-se obter conclusões e 

colaborar para um maior conhecimento quanto a implantação de processos 

administrativos eletrônicos, no Instituto Federal da Bahia - IFBA, campus Vitória da 

Conquista. 
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3.2 Sobre a Instituição 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) é 

uma instituição de ensino superior, básico e profissional, criada mediante 

transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET/BA), 

por meio da Lei Federal 11.892 de 29 de dezembro de 2008. É uma autarquia do 

Governo Federal e pertence à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica do Ministério da Educação (MEC). De acordo o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI, 2015), o IFBA se baseia nos seguintes princípios: 

Missão: Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo 
ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, 
objetivando o desenvolvimento sustentável do país (PDI, 2015, p.32). 

Visão: Transformar o IFBA numa Instituição de ampla referência e de 
qualidade de ensino no País, estimulando o desenvolvimento do sujeito 
crítico, ampliando o número de vagas e cursos, modernizando as estruturas 
físicas e administrativas, bem como ampliando a sua atuação na pesquisa, 
extensão, pós-graduação e inovação tecnológica (PDI, 2015, p.32). 

3.2.1 Área de atuação 

O IFBA se classifica como uma instituição de ensino que oferece cursos de 

educação tecnológica profissional em vários níveis do sistema educacional (médio, 

técnico, graduação e pós-graduação). Vale lembrar que o ensino abrange múltiplos 

campos do conhecimento, e os seus cursos e currículos adotam uma dinâmica que 

admite uma constante renovação frente às inovações pedagógico-educacionais, bem 

como uma conexão contínua às alterações nos métodos produtivos.  

A instituição também possui a característica de ser multicampi, estando 

situada em diferentes regiões do estado da Bahia, e presente em 23 cidades baianas 

conforme Figura 4, a saber: Barreiras, Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, 

Eunápolis, Feira de Santana, Irecê, Ilhéus, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de 

Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salinas da Margarida, Salvador, Santo Amaro, 

Santo Antônio de Jesus, Seabra, Simões Filho, Ubaitaba, Valença e Vitória da 

Conquista. 
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Figura 4 - Unidades do IFBA 

 

Fonte: http://portal.ifba.edu.br/menu-campi/escolha-o-campus 

3.2.2 Campus Vitória da Conquista 

Inaugurado em 24 de novembro de 1994, o campus de Vitória da 

Conquista, ligeiramente evoluiu em números de alunos, quantidade de cursos, 

espaços físicos, dentro outros. Possui destaque na cidade e em toda a região 

sudoeste da Bahia. Sua localização permite que o ensino se expanda também para 

regiões do norte de Minas Gerais, o que atrai a atenção de alunos de outros lugares.  

Atualmente o campus oferta cursos técnicos de nível médio na área de 

Eletromecânica, Eletrônica, Meio Ambiente e Informática, nas modalidades integrada 

e subsequente. No nível superior, oferece o Curso de Engenharia Elétrica, Engenharia 

Ambiental, Engenharia Civil, Sistemas de Informação e Licenciatura em Química.  

O campus tem se mostrado eficaz em acompanhar o desenvolvimento da 

região de Vitória da Conquista, formando profissionais qualificados para o mercado. 

http://portal.ifba.edu.br/menu-campi/escolha-o-campus
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Vale lembrar ainda que o instituto possui convênios com diversas empresas locais e 

regionais para a realização de estágios. 

A criação do Centro Vocacional Tecnológico - Tecnologia da Informação 

(CVT-TI) permitiu também a expansão no que diz respeito a pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologias da informação. Segundo o CVT Conquista (2019), o 

Centro foi oficialmente inaugurado no dia 02 de março de 2012, contudo, vem 

desempenhando seu papel desde 2010, por meio de convênios com outras 

instituições como a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e a 

Prefeitura de Municipal de Vitória da Conquista, ofertando cursos e capacitações para 

a comunidade, hoje conta com a seguinte estrutura: 

- Área de convivência; 

- Auditório de 60 lugares com estrutura para videoconferências; 

- Laboratório de informática equipado com 16 computadores, quadro 

branco, TV LCD de 42 polegadas; 

- Núcleos de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica; 

- Administração; 

- Sala de reuniões; 

- Banheiros com acessibilidade. 

O CVT-Ti destaca-se nos seguintes serviços: 

Entre outros serviços, o CVT-Ti disponibiliza treinamentos em editores de 
textos e planilhas, softwares livres, ferramentas CAD e desenho vetorial, além 
de desenvolvimento de sites e instalação e administração de redes. O Centro 
também desenvolve sites para atender às demandas da cidade e região, 
promove a tecnologia para a inclusão de APL’s na grande rede, oferta cursos 
em EaD nas mais diversas áreas de conhecimento, desenvolve aplicações 
em software livre, que atendem demandas do poder público, privado e 
terceiro setor, e também facilita o surgimento de novas empresas na área do 
TI, através dos profissionais formados na unidade. (CVTCONQUISTA, 2019). 

3.2.3 Estrutura Organizacional do Campus 

Na Figura 5 é apresentada a estrutura organizacional do IFBA campus 

Vitória da Conquista: 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 - Estudo de Caso  31 

 

 

Figura 5 - Estrutura Organizacional do IFBA campus Vitória da Conquista 

 
Fonte: PDI (2015) 

3.3 Planejamento e Execução do Estudo 

O estudo foi planejado com o objetivo de analisar a implantação do Sistema 

Eletrônico de Informação (SEI) relacionado à gestão de processos administrativos 

eletrônicos, no Instituto Federal da Bahia - IFBA, campus Vitória da Conquista. O 

estudo foi dividido em 3 etapas (preliminar, execução e análise), conforme mostrado 

na Figura 6. 

Figura 6 - Etapas do estudo de caso 

 Fonte: Próprio Autor (2019). 

Preliminar

•Projeto de Pesquisa

•Elaboração do Questionário

•Autorização do CEP

Execução

•Envio do Questionário

•Coleta de Dados

Análise

•Tabulação dos Dados

•Interpretação dos Dados
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Na primeira etapa, considerada preliminar, foi escrito o projeto de pesquisa, 

onde foram definidos o problema de pesquisa e os seus objetivos. Determinaram-se 

alguns dados demográficos importantes a serem observados sendo 4 questões, e 

elaboraram-se diversas perguntas para o questionário selecionando as 14 melhores 

ao fim desta etapa. O questionário eletrônico foi produzido ainda na primeira etapa, 

utilizando-se a ferramenta de criação de formulários do Google Drive. A ferramenta, 

além de gerar gráficos com as respostas obtidas, armazena as respostas em uma 

planilha para análise posterior e possibilitou o anonimato nas respostas.  

No decorrer da primeira etapa, também foram obtidas informações sobre o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do IFBA para receber instruções de submissão 

do projeto de pesquisa. Foram efetuados os cadastros dos pesquisadores e do projeto 

de pesquisa na plataforma Brasil6 para sua avaliação ética. No cadastro ficou definida 

a amostra mínima com 20 participantes, representando aproximadamente 10% dos 

servidores do campus para a pesquisa. Após o envio ao CEP/IFBA, aguardou-se o 

parecer favorável para iniciar a coleta de dados. 

A segunda etapa compreende a execução do estudo, onde o questionário 

ficou disponível para preenchimento por 13 dias, durante o período compreendido 

entre 17a 29 de dezembro de 2018. O link do endereço eletrônico referente ao 

formulário foi enviado por e-mail no dia 17 de dezembro de 2018 aos servidores. No 

e-mail estavam inclusos: objetivos da pesquisa, informações sobre os pesquisadores, 

informação que as respostas serão tratadas no anonimato e que é voluntária a 

participação.  

Foram coletadas 39 respostas quanto ao questionário aplicado. Como pode 

ser observado no Gráfico 1, houve maior quantidade de respostas no início da coleta 

de dados, devido ao envio do formulário, e também no final, pois foi enviado outro e-

mail no dia 27 de dezembro de 2018 aos servidores, avisando sobre os últimos dias 

da coleta de dados. 

Após a coleta de dados iniciou-se terceira etapa que compreendeu a 

análise dos dados, onde foi feita a tabulação dos dados e posteriormente a 

interpretação dos mesmos em um editor de planilha, os quais serão apresentados nos 

resultados e discussão do estudo de caso (Seção 3.4). 

                                                 

 

 
6 Disponível em <http://plataformabrasil.saude.gov.br>. Acesso em: 02 abr. 2019. 
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Gráfico 1 - Quantidade de respostas por data 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 

Questões de Pesquisa 

Foram elaboradas 18 questões para o questionário, sendo 4 para levantar 

os perfis sociodemográficos dos participantes e 14 para analisar a implantação, 

usabilidade, tramitação e classificação do sistema. 

 

Q1. Faixa Etária 

O objetivo desta questão é obter a faixa de idade dos participantes. Para 

conhecer melhor o perfil dos participantes e se isso pode influenciar nas respostas. 

 

Q2. Cargo 

O objetivo desta questão é determinar o percentual de respondentes que 

possuem cargo de docente ou de técnico administrativo no instituto, para ver a 

percepção de cada cargo sobre o SEI. 

 

Q3. Gênero  

O objetivo é determinar o percentual de participantes de cada sexo, para 

ver as impressões distintas de homens e mulheres, quanto ao SEI. 

 

Q4. Frequência de uso do SEI/IFBA 

O objetivo é descobrir a frequência que os servidores usam o sistema, de 

forma que possa segmentar as respostas e observar padrões. 
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Q5. A implementação do SEI/IFBA permitiu que o servidor dominasse 

o sistema na velocidade necessária à execução das tarefas? 

O objetivo é fazer uma comparação quanto ao domínio do sistema na 

velocidade de execução das tarefas. 

 

Q6. Houve treinamento adequado, proporcionando segurança ao 

servidor para trabalhar no sistema e prestar informações a outros 

servidores? 

O objetivo desta pergunta é verificar o nível de concordância dos servidores 

com os treinamentos ofertados pelo IFBA. 

 

Q7. No âmbito do Instituto Federal, as informações sobre o SEI 

(treinamentos, atualizações, etc.) são divulgadas adequadamente? 

O objetivo desta pergunta é verificar se as comunicações sobre o SEI são 

divulgadas adequadamente no campus. 

 

Q8. O sistema é de fácil utilização? 

O objetivo é averiguar a usabilidade do SEI. Até porque o público que usa 

o SEI não é necessariamente composto por pessoas com domínio da informática.  

 

Q9. Você considera o sistema seguro (acesso, sigilo das informações, 

etc.)? 

O objetivo da pergunta é averiguar se o servidor acredita na competência 

do sistema em cuidar dos dados. 

 

Q10. Você tem domínio sobre o sistema, de modo que acredita utilizar 

todas as ferramentas mais adequadas ao desempenho de sua 

função? 

O objetivo é que o servidor tenha uma visão das suas qualificações 

enquanto usuário do SEI. Esta questão está fortemente relacionada com o 

treinamento. 

 

Q11. O sistema costuma apresentar indisponibilidade ou lentidão, 

prejudicando o andamento do trabalho? 
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O objetivo é examinar se o sistema costuma ficar indisponível ou lento de 

tal forma que afete negativamente o trabalho do servidor. 

 

Q12. Os processos são de fácil visualização no meio eletrônico, 

permitindo a adequada execução do trabalho? 

O objetivo é conferir a percepção quanto à visualização dos processos em 

meios digitais, que é um importante quesito referente à usabilidade. 

 

Q13. Em comparação ao processo em papel, você acredita que o SEI 

agiliza significativamente a tramitação processual? 

O objetivo é verificar se a implementação do sistema acarretou em maior 

celeridade processual, comparado ao processo físico. 

 

Q14. O seu trabalho foi facilitado com o SEI? 

O objetivo é conferir se a implantação do sistema trouxe facilidade ao 

desempenho das atividades cotidianas. 

 

Q15. Você aprova o SEI/IFBA? 

O objetivo é obter a classificação do sistema sintetizando as demais 

questões, dizendo se a iniciativa foi ou não válida. 

 

Q16. Quais os dois principais pontos positivos do SEI? 

O objetivo é elencar os principais pontos positivos do sistema na visão dos 

servidores. Foram fornecidas 6 opções, sendo 5 pontos positivos (Agilidade, 

Segurança, Transparência, Economia de Recursos e Tramitação) e um campo aberto 

opcional para outros pontos positivos. 

 

Q17. Quais os dois principais pontos negativos do SEI? 

O objetivo é elencar os principais pontos negativos do sistema na visão dos 

servidores. Foram fornecidas 6 opções, sendo 5 pontos negativos (Ferramenta de 

pesquisa ineficiente, Excesso de siglas de setores, Não faz avaliação documental, 

Redução de recursos humanos e Excesso de telas para criação de documentos) e um 

campo aberto opcional para outros pontos negativos. 
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Q18. Quais as sugestões para o SEI? 

O objetivo é receber as impressões subjetivas dos servidores e analisar as 

sugestões relevantes ao sistema. 

3.4 Resultados e Discussão 

Nesta seção serão exibidos os resultados e discussão da pesquisa, 

apontando cada uma das perguntas e suas respectivas respostas do questionário 

submetido aos servidores, além das verificações das informações sociodemográficos 

para analisar os resultados da implantação do Sistema Eletrônico de Informações 

(SEI). 

O questionário da pesquisa possui 18 questões, conforme o APÊNDICE B 

– Questionário de Coleta de Dados, sendo até a Q15 predominantemente abordagem 

quantitativa e perguntas objetivas. Foram ressaltados quatro dados 

sociodemográficos referenciados por Q1, Q2, Q3 e Q4 como forma de aperfeiçoar a 

análise e colaborar para a sua apreciação. 

Da questão Q5 até a Q15 utiliza-se a escala do tipo Likert de cinco pontos: 

Discordo Totalmente, Discordo Parcialmente, Neutro, Concordo Parcialmente, 

Concordo Totalmente. A escala Likert é um dos tipos de escala de medidas, 

comumente usada em questionários, sendo uma escala muito utilizada em pesquisas 

de opinião.  

Para obter a percepção dos participantes quanto as vantagens, 

desvantagens e oportunidades de melhorias no SEI, foram elaboradas as questões 

Q16, Q17 e Q18. A seguir, serão apresentadas as questões com as respostas obtidas 

e as discussões das mesmas.  

Q1. Faixa Etária  

Nesta questão foi solicitada a faixa etária dos participantes, sendo que 

foram apresentados cinco intervalos: i) até 30 anos, ii) de 31 a 40 anos, iii) de 41 a 50 

anos, iv) de 51 a 60 anos e v) a partir de 61 anos. 

A amostra foi formada por 39 participantes, e a faixa etária mais significativa 

foi “de 31 a 40 anos”, com 17 (44%) participantes, seguida “de 41 a 50 anos” com 11 

(28%) participantes, seguida de um empate das faixas “entre 51 a 60 anos” e “a partir 

de 61 anos”, cada uma faixa etária com 4 (10%) participantes, enquanto a menor foi 

“até 30 anos”, com 3 (8%) participantes, conforme mostrado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Faixa Etária 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 

A resposta desta questão demonstra que 72% dos servidores que 

responderam ao questionário estão em idade que compreendem a duas faixas, “31 a 

40 anos” e “41 a 50 anos”. Essa resposta pode estar relacionada sobretudo ao alto 

número de servidores do instituto que estão nessas faixas etárias, ou talvez sejam os 

que estão mais engajados com o uso do sistema. 

Q2. Cargo  

Nesta questão foram disponibilizadas duas opções, para que o servidor 

selecionasse o próprio perfil: i) docente ou ii) técnico administrativo. A resposta dessa 

questão confirma o vínculo institucional do servidor. No qual os docentes aparecem 

com maior participação, 29 (74,4%) participantes, e os técnicos administrativos com 

10 (25,6%) participantes. No Gráfico 3 é mostrado o perfil dos participantes quanto ao 

cargo ocupado pelos servidores dentro do instituto. 

Gráfico 3 – Cargo 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 
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Esta porcentagem ampla para os docentes, pode ser por conta do maior 

número de docentes no campus na época de envio do questionário, sendo 135 

docentes e 54 técnicos administrativos, totalizando 189 servidores no campus, e 

consequentemente na amostra da pesquisa, sendo mais que o dobro do número de 

técnicos administrativos. 

Q3. Gênero  

Na terceira questão foi solicitado o gênero dos participantes sendo i) 

masculino ou ii) feminino. Respondentes do sexo masculino têm grande participação 

na pesquisa com 28 (71,8%) participantes, mais que o dobro de mulheres que 

representaram 11 (28,2%) das respostas. A proporção entre os gêneros é mostrada 

no Gráfico 4. 

Gráfico 4 – Gênero 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 

No momento do envio do questionário o campus possuía 189 servidores 

efetivos, sendo 119 do sexo masculino e 70 do sexo feminino, conforme e-mail 

recebido da Direção de Ensino. Então, a principal influência neste resultado é o 

número de servidores do sexo masculino no instituto e, consequentemente, na 

amostra, ser maior. 

Q4. Frequência de uso do SEI/IFBA  

Nesta questão (Q4) a frequência de uso do SEI/IFBA foi o último dado 

demográfico coletado na pesquisa. Foram disponibilizadas as opções de frequência i) 

diária, ii) semanal, iii) quinzenal e iv) mensal, pois dependendo da atividade 

desenvolvida pelo servidor, a frequência de uso pode variar. 
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Verificou-se que 18 (46,2%) respondentes utilizam o sistema diariamente, 

9 (23,1%) semanalmente, 8 (20,5%) quinzenalmente e 4 (10,3%) mensalmente. As 

porcentagens aparecem no Gráfico 5. 

Gráfico 5 - Frequência de uso do SEI/IFBA 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 

Sendo que proporcionalmente a maioria dos servidores que utilizam 

diariamente são técnicos administrativos, 7 dos 10 (70%) participantes, devido à 

natureza de suas atividades administrativas. Enquanto 11 dos 29 (38%) docentes, 

também usam diariamente, principalmente os docentes que possuem funções de 

chefia no instituto, conforme mostrado no Gráfico 6. 

Gráfico 6 - Relação entre cargo e frequência de uso 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 
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Q5. A implementação do SEI/IFBA permitiu que o servidor dominasse o sistema na 

velocidade necessária à execução das tarefas? 

Nesta questão, 2 (5,13%) participantes discordam totalmente, 9 (23,08%) 

discordam parcialmente, 13 (33,33%) são neutras, outras 13 (33,33%) concordam 

parcialmente, e 2 (5,13%) concordam totalmente, conforme é mostrado no Gráfico 7. 

Gráfico 7 - A implementação do SEI/IFBA permitiu que o servidor dominasse o sistema na velocidade 
necessária à execução das tarefas? 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 

As respostas desta questão demonstram que uma pequena maioria 

concorda com o enunciado. Existem diversas hipóteses para esta resposta, mas uma 

que cabe destacar, é que o domínio do SEI seja mais rápido para quem possui maior 

conhecimento e habilidade com sistemas de informação. Como os participantes 

possuem cargos e funções diferentes no instituto, esta resposta pode variar muito de 

servidor para servidor. 

Q6. Houve treinamento adequado, proporcionando segurança ao servidor para 

trabalhar no sistema e prestar informações a outros servidores? 

Nesta questão, 15 (38,46%) participantes discordam totalmente, 13 

(33,33%) discordam parcialmente, 8 (20,51%) são neutras, 3 (7,69%) concordam 

parcialmente e 0 (0%) concorda totalmente, conforme mostrado no Gráfico 8. 
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Gráfico 8 - Houve treinamento adequado, proporcionando segurança ao servidor para trabalhar no 
sistema e prestar informações a outros servidores? 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 

As respostas dadas a esta questão demonstram a insatisfação dos 

servidores quanto aos treinamentos oferecidos para utilizar o sistema corretamente. 

Umas das hipóteses que podem ser discutidas é a indisponibilidade para realização 

dos treinamentos no período da implantação, pois pode ter ocorrido simultaneamente 

em todos os campi do instituto em um curto período de tempo. 

Outra hipótese a ser levantada é a falta de compartilhamento do manual 

para uso do sistema e ausência de padronização para tramitação dos processos 

internos. 

Q7. No âmbito do Instituto Federal, as informações sobre o SEI (treinamentos, 

atualizações, etc.) são divulgadas adequadamente? 

Nesta questão, 11 (28,21%) participantes discordam totalmente, 13 

(33,33%) discordam parcialmente, 12 (30,77%) são neutros, 3 (7,69%) concordam 

parcialmente e ninguém concorda totalmente, conforme aparecem no Gráfico 9. 
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Gráfico 9 - No âmbito do Instituto Federal, as informações sobre o SEI (treinamentos, atualizações, 
etc.) são divulgadas adequadamente? 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 

As respostas dadas a esta questão demonstram a insatisfação dos 

servidores quanto a carência na divulgação das informações sobre o SEI desde a 

implantação. 

Uma hipótese a se considerar é que se quase não houve treinamento 

durante a implantação, não está ocorrendo depois. Então não se divulga informações 

porque não ocorreu mais nenhum treinamento. Que é uma falha, pois há várias 

maneiras de capacitar os usuários sem uso de muitos recursos, sejam humanos, 

financeiros, dentre outros. 

As atualizações tanto de recursos, como de procedimentos processuais 

poderiam ser mostradas no próprio SEI quando é aberto, pois existe ao lado do ícone 

de controle de processos, um ícone de novidades para essas informações. No 

entanto, é exibido uma tela em branco, deixando de divulgar as informações 

adequadamente. 

Q8. O sistema é de fácil utilização?  

Nesta questão, 1 (2,56%) participante discorda totalmente, 8 (20,51%) 

discordam parcialmente, 18 (46,15%) são neutros, 8 (20,51%) concordam 

parcialmente e 4 (10,26%) concordam totalmente, conforme aparecem no Gráfico 10. 
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Gráfico 10 - O sistema é de fácil utilização? 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 

Percebe-se um grande equilíbrio entre as respostas apresentadas, a soma 

dos participantes que concordam totalmente ou parcialmente com a facilidade de uso 

representa 12 (30,77%), enquanto a soma dos que discordam totalmente ou 

parcialmente é 9 (23,07%) participantes.  

Neste quesito de usabilidade ainda é necessário deixar o SEI mais atrativo 

e mais prático aos usuários. Uma sugestão é deixar a especificação dos processos 

mais acessíveis nas outras telas do sistema e não somente na tela inicial de controle 

de processos. Algumas outras sugestões de melhorias neste aspecto de usabilidade 

foram recebidas na Q18. 

Q9. Você considera o sistema seguro? 

Nesta questão, 2 (5,13%) participantes discordam totalmente, 3 (7,69%) 

discordam parcialmente, 15 (38,46%) são neutros, 14 (35,90%) concordam 

parcialmente e 5 (12,82%) concordam totalmente, conforme aparecem no Gráfico 11. 
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Gráfico 11 - Você considera o sistema seguro? 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 

Observa-se que é pouco significante a quantidade de respostas do tipo 

“discordo totalmente” ou mesmo “discordo parcialmente”. Logo, nesta questão pode-

se considerar como positiva a avaliação da segurança do sistema por parte dos 

servidores. 

Algumas características do SEI podem ter colaborado com este resultado 

positivo, como o controle de nível de acesso que permite controlar o acesso aos 

processos sigilosos, de maneira que somente quem é autorizado para ver o conteúdo 

terá permissão. Sendo uma vantagem em comparação ao processo físico, que o sigilo 

era completamente dependente das pessoas envolvidas. 

Outra funcionalidade de destaque é o suporte a certificados digitais que 

possibilita assinar documentos eletronicamente dentro da legalidade, com a garantia 

da autenticidade da assinatura, e integralidade do documento assinado. 

Q10. Você tem domínio sobre o sistema, de modo que acredita utilizar todas as 

ferramentas mais adequadas ao desempenho de sua função?  

Nesta questão, 3 (7,69%) participantes discordam totalmente, 8 (20,51%) 

discordam parcialmente, 13 (33,33%) são neutros, 7 (17,95%) concordam 

parcialmente e 8 (20,51%) concordam totalmente, conforme aparecem no Gráfico 12. 
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Gráfico 12 - Você tem domínio sobre o sistema, de modo que acredita utilizar todas as ferramentas 
mais adequadas ao desempenho de sua função? 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 

Ainda que a pergunta faça referência a “todas as ferramentas”, o resultado 

registrado foi equilibrado. Esta questão está fortemente relacionada com o 

treinamento, mencionado em outra questão do questionário. No entanto, neste caso, 

demonstra uma evolução do conhecimento, incluído pelo próprio interesse e iniciativa 

do servidor. 

Q11. O sistema costuma apresentar indisponibilidade ou lentidão, prejudicando o 

andamento do trabalho? 

Nesta questão, 1 (2,56%) participante discorda totalmente, 9 (23,08%) 

discordam parcialmente, 14 (35,90%) são neutros, 11 (28,21%) concordam 

parcialmente e 4 (10,26%) concordam totalmente, conforme aparecem no Gráfico 13. 

Gráfico 13 - O sistema costuma apresentar indisponibilidade ou lentidão, prejudicando o andamento 
do trabalho? 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 
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Neste ponto, constata-se que, segundo as respostas apresentadas nesta 

questão, boa parte dos participantes concorda que há frequentes indisponibilidades 

ou lentidões do sistema, prejudicando o andamento do trabalho. Então, há 

necessidades de melhorias e de investimentos nesta área.  

Alguns aspectos técnicos que podem ser responsáveis pela 

indisponibilidade ou lentidão do sistema são: a infraestrutura da rede no campus, a 

infraestrutura dos servidores de internet, a configuração inadequada nos módulos do 

sistema, dentre outros. 

Q12. Os processos são de fácil visualização no meio eletrônico, permitindo a adequada 

execução do trabalho?  

Nesta questão, 2 (5,13%) participantes discordam totalmente, 10 (25,64%) 

discordam parcialmente, 10 (25,64%) são neutros, 12 (30,77%) concordam 

parcialmente e 5 (12,82%) concordam totalmente, conforme aparecem no Gráfico 14. 

Gráfico 14 - Os processos são de fácil visualização no meio eletrônico, permitindo a adequada 
execução do trabalho? 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 

As respostas dadas a esta questão demonstram que 43,59% concordam 

totalmente ou parcialmente com a pergunta, enquanto 30,77% discordam totalmente 

ou parcialmente. Possivelmente as queixas referentes à visualização dos processos, 

ocorram mais nos processos com documentos externos do que nos processos com 

documentos criados no próprio editor do SEI. Este primeiro deve diminuir com o 

passar do tempo, devido aos incentivos para uso do próprio editor do SEI. 

Portanto, a facilidade de visualização dos processos é uma das 

características mais relevantes do SEI, sendo que pode ser feita a partir de qualquer 
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dispositivo com Internet e navegador web, ou seja smartphones, tablets e 

computadores e de qualquer lugar do mundo com acesso à Internet, permitindo 

trabalho remoto, por conta de sua implementação web.  

Q13. Em comparação ao processo em papel, você acredita que o SEI agiliza 

significativamente a tramitação processual? 

Nesta questão, 1 (2,56%) participante discorda totalmente, 2 (5,13%) 

discordam parcialmente, 7 (17,95%) são neutros, 9 (23,08%) concordam parcialmente 

e 20 (51,28%) concordam totalmente, conforme aparecem no Gráfico 15. 

Gráfico 15 - Em comparação ao processo em papel, você acredita que o SEI agiliza 
significativamente a tramitação processual? 

  
Fonte: Próprio Autor (2019). 

Das várias respostas obtidas dos servidores, esta foi a avaliação favorável 

com maior margem. A maioria absoluta dos participantes considera que o sistema 

agilizou a tramitação dos processos. A implantação de um sistema eletrônico para 

processos administrativos, que por séculos foram baseados em papel, representa 

uma quebra de paradigmas e uma abertura para as possibilidades que a tecnologia 

proporciona. 

Q14. O seu trabalho foi facilitado com o SEI? 

Nesta questão, 3 (7,69%) participantes discordam totalmente, 7 (17,95%) 

são neutros, 12 (30,77%) concordam parcialmente e 17 (43,56%) concordam 

totalmente, conforme aparecem no Gráfico 16. 
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Gráfico 16 - O seu trabalho foi facilitado com o SEI? 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 

Extensa margem para uma interpretação favorável das respostas. Mais de 

70% dos participantes consideram, em maior ou menor grau, que o seu trabalho foi 

facilitado. O procedimento provavelmente se tornou mais ágil e a execução das 

atividades pelos servidores ficou menos desgastante.  

Q15. Você aprova o SEI/IFBA? 

Nesta questão, 1 (2,56%) participante discorda parcialmente, 10 (25,64%) 

são neutros, 13 (33,33%) concordam parcialmente e 15 (38,46%) concordam 

totalmente, conforme mostrado no Gráfico 17. 

Gráfico 17 - Você aprova o SEI/IFBA? 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 

As respostas deixam clara a aprovação do sistema, visto que 28 (71,79%) 

participantes aprovam o sistema totalmente ou parcialmente, enquanto apenas 1 

(2,56%) participante reprova parcialmente. Provavelmente até os participantes que 



Capítulo 3 - Estudo de Caso  49 

 

em um primeiro momento se sentiam inseguros com o uso do sistema, por conta da 

falta de treinamento adequado, reconhecem que ele é fundamental para o melhor 

andamento das atividades do serviço público. 

Q16. Quais os dois principais pontos positivos do SEI? 

Nesta questão, 28% dos participantes marcaram a “Agilidade” como um 

dos principais pontos positivos, 26% a “Tramitação”, 24% a “Economia de recursos”, 

18% a “Transparência”, enquanto apenas 4% a “Segurança”, conforme destacado no 

Gráfico 18. 

Gráfico 18 - Quais os dois principais pontos positivos do SEI? 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 

O SEI tem diversos pontos positivos que agilizam a “tramitação” dos 

processos, como a possibilidade de envio dos processos para vários setores ao 

mesmo tempo, desde que não precise de providências de um setor específico, 

permitindo maior “agilidade” no andamento processual, algo que não era possível com 

os processos físicos.  

Estes pontos positivos são possíveis devido ao processo eletrônico, de 

forma que, pode-se utilizar a tecnologia a favor do serviço público, permitindo maior 

eficiência na execução das atividades e obtendo maior eficácia nos resultados, 

proporcionando vários benefícios, dentre eles, a “economia de recursos” aos cofres 

públicos que foi outro item bem avaliado com 24%. 

Q17. Quais os dois principais pontos negativos do SEI? 

Nesta questão, 31% dos participantes apontaram a “ferramenta de 

pesquisa ineficiente” como um dos principais pontos negativos, 26% o “excesso de 
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telas para criação de documentos”, 21% o “excesso de siglas de setores”, 18% que 

“não faz avaliação documental” e apenas 4% apontaram a “redução de recursos 

humanos”, conforme aparecem no Gráfico 19. 

Gráfico 19 - Quais os dois principais pontos negativos do SEI? 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 

O SEI tem uma ferramenta de pesquisa poderosa, mas os servidores 

apontaram “ferramenta de pesquisa ineficiente” como o principal ponto negativo. 

Provavelmente a falta de treinamento adequado influenciou nesta resposta, pois 

apesar da grande quantidade de possibilidades na pesquisa, os servidores não foram 

treinados para extrair seu máximo com os melhores resultados. 

O segundo ponto negativo mais apontado foi o “excesso de telas para 

criação de documentos”. Portanto, é necessário padronizar as telas herdando as 

informações do processo a que pertencem, para otimizar o preenchimento das 

mesmas. Nesta mesma questão havia um campo opcional onde os respondentes 

poderiam citar outros pontos negativos, onde houve nove críticas adicionais, como 

pode-se observar na íntegra no Quadro 1. 

Quadro 1 - Outros Pontos Negativos 

Nº Outros Pontos Negativos 

1 Os ícones não são facilmente compreensíveis. 

2 Uso pouco amigável. 

3 
Alguns processos são encerrados pelo destinatário sem a solução solicitada ou 

demoram para serem visualizados. 

4 
Junção de processos de interesse coletivo com processos particulares em uma mesma 

interface (sem distinção). 

5 Os discentes não têm acesso ao SEI. 

6 Sistema não é intuitivo. 
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7 Não possui área privativa nos setores. É extremamente lento. 

8 Anexo de documentos ao sistema, onde só se permite anexar um documento por tela. 

9 

O sistema não é intuitivo. Possui um design ruim, com uma aparência pouco 

profissional, mais similar um exercício de programação web de um estudante dos 

primeiros anos de computação. Não é otimizado para o uso especifico de cada tipo de 

servidor. A escolha de documentos é uma bagunça. Expõem de forma imediata a 

identidade e a natureza dos processos. Não possui área individual. Etc, etc …. Ou seja, 

uma ideia boa feita de um jeito porcaria! 

Q18. Quais as sugestões para o SEI? 

Nesta questão aberta com resposta opcional, foram recebidas 25 

contribuições para melhorias no sistema. Veja na íntegra as sugestões recebidas no 

Quadro 2. 

Quadro 2 - Sugestões para o SEI 

Nº Sugestões para o SEI 

1 
É necessária uma engenharia de requisitos para atender as especificidades de cada setor. 

Criar central de notificações integrada ao e-mail. 

2 

Seria interessante ter um sistema de busca que funcione. Uma vez que o processo sai do 

seu setor, caso não se registre esse número fica difícil encontrar o processo novamente, 

mesmo se o servidor que criou selecionar a opção de pessoas interessadas no processo. 

Os ícones parecem do século passado e não traduzem o verdadeiro significado da função. 

Acredito que seja possível a criação e substituição desses ícones facilmente. Um design 

clean e leve facilitaria a identificação das opções. Seria interessante ter um aplicativo 

mobile (pelo menos para Android/IOs) para consulta dos processos. Seria interessante 

receber notificações sempre que os processos avançam. 

3 Oferecer treinamento para uso dessa ferramenta  

4 Melhorar a interface e usabilidade 

5 Deixá-lo mais intuitivo e de facilidade na transparência 

6 
Atualizar os documentos disponíveis de acordo com a necessidade da escola e não do 

TRF4 que criou o SEI, tais como, histórico, nota de estágio, etc. 

7 
Estabelecer prazo máximo para o destinatário despachar; Estabelecer ferramentas que 

garantam que nenhum processo possa ser encerrado sem ao menos um despacho. 

8 

a) Criação de interfaces distintas para processos de interesse coletivo e para processos 

particulares (ou inclusão de recurso que permita fácil distinção); b) Melhoria de 

performance do sistema; c) Melhoria de usabilidade da interface; d) Criação de recurso 

automatizado de envio de e-mail para servidores e estudantes envolvidos, quando da 

ocorrência de determinados eventos durante a tramitação de processos 

9 Treinamento do corpo de funcionários para otimização / normatização de procedimentos. 

10 
Sugiro que o discente tenha acesso ao Sistema para que o mesmo possa acompanhar a 

tramitação de seus processos. 

11 
Possibilitar o acesso desse sistema aos alunos, pois é de grande importância os discentes 

saberem como está o andamento de seu processo.  

12 Adaptação de documentos a realidade do IFBA 

13 

Não diretamente para o SEI. Acho que alguns processos do ifba podem ser 

desburocratizados para agilizar o uso do sistema. Por exemplo, por que preciso escanear 

um RDV + memorial de atividades do período para serem anexados ao SEI quando 

solicito progressão? O SEI fica subutilizado nessa situação. Seria melhor que o processo 
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de progressão fosse revisto para dispensar documentos escaneados e utilizar modelos de 

documentos dentro do próprio SEI. 

14 

Existem telas que parecem ser repetitivas quando se inicia o processo e na hora de enviar 

o processo, pede de novo as mesmas informações, como setores interessados por 

exemplo. 

15 Melhoria no armazenamento e classificação dos processos 

16 Tornar o sistema mais intuitivo possível 

17 

(i) Listar os processos do servidor em questão e de qualquer outro servidor de forma mais 

prática e rápida, por exemplo, mostrar todos processos do servidor na tela principal e não 

somente na função pesquisar; (ii) Permitir a marcação de documento com etiqueta (tag) 

para facilitar a localização de um processo; (iii) Permitir que o servidor opte em receber 

notificação e acompanhamento dos processos abertos via e-mail para ter ciência das 

respostas do processo; (iv) Enviar notificação periódica (por exemplo, 1 vez por semana) 

para o setor responsável responder um processo até que o servidor tenha uma solução 

satisfatória de acordo a sua expectativa, na qual evitará que um determinado processo 

fique aberto por muito tempo sem resposta. 

18 O destinatário demora muito para responder ou abrir o SEI para verificar as mensagens. 

19 Realizar treinamento em todos os funcionários e alguns discentes. 

20 
Melhorar a eficiência da ferramenta de pesquisa e simplificar a abertura de alguns 

processos. 

21 

O SEI foi escrito em PHP, sobretudo. Há peculiaridades que o SEI não processa com 

eficiência, como a necessidade de tratamento dos dados nos formulários preenchidos, 

processando essas informações numa planilha de cálculos e, além disso, outra deficiência 

é que não há importação de dados de outros sistemas, como o portal da transparência ou 

comprasnet do governo federal. No geral o SEI foi uma evolução enquanto iniciativa, 

mas suas limitações colocam em risco toda essa conquista. Exemplo: um formulário de 

aquisição de compras precisa ser tratado, processado e classificado necessariamente de 

modo a gerar planilhas de cálculos e relatórios gerenciais respondendo a perguntas como: 

consigo gerar gráficos comparativos? Quanto no geral tenho processos válidos para 

custeio, capital? Quais os saldos numa visão geral? Como controlar a entrega no próprio 

sistema? O SEI não só não responde a essas perguntas com eficiência, como, ao misturar 

numa tela processos de naturezas diversas, obriga o usuário a realizar um controle extra, 

com planilhas, para tentar superar essas limitações. A evolução do SEI terá 

necessariamente de superar esses desafios. Talvez a implantação de pequenos módulos, 

como o de compras, o de contratos, o de RH, possa resolver ou atenuar o problema. Outra 

dica é o uso de cores para marcar processos, de acordo com o status de tramitação. 

Resumindo, muita coisa precisa ser modificada e confesso que é constrangedor saber que 

o IFBA, que possui o curso de Análise de Sistemas, além de técnicos com atribuição para 

programar, ainda seja tão carente de sistemas eficientes, fazendo jus ao ditado "casa de 

ferreiro espeto de pau". Pior do que isso são as iniciativas que em nenhum momento 

procuram os usuários para, JUNTOS, participarem na construção de um programa.  

22 
Passar a ideia para profissionais mais talentosos para que façam um trabalho melhor. Até 

os ícones são ruins!!!!! 

23 Explicar-nos seu funcionamento. 

24 

1. Treinamento para usuários 2. Disponibilidade de modelos de Processos 3. Suporte 

online 4. Enviar email/sms alertando quando processos são atribuídos aos usuários. 5. 

Previsão de atendimento ao processo quando possível, pois as vezes é necessário ligar 

para o setor responsável pedindo previsão para dá retorno. 
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25 

Disponibilizar mais treinamentos. As ferramentas online (vídeo-aulas) são adequadas 

para tanto. O sistema é de uso nacional, salvo engano se tornará padrão no serviço 

público federal. Portanto, é fundamental oferecer meios para adquirir fluência no uso 

(mesmo no uso eventual). Havendo opções fartas de treinamento, diminuirá a 

argumentação do servidor que recusa/critica o uso. 

Muitas destas respostas tinham as mesmas sugestões, e foram agrupadas 

para a discussão a seguir. 

 

A1: Criar central de notificações integrada ao envio de e-mail. 

O agrupamento de sugestões A1 foi citado por vários participantes de 

diferentes formas, mas com um único objetivo, de melhorar as notificações do sistema 

de forma que avise quando um novo processo for atribuído ao usuário e fique mais 

simples acompanhar o andamento processual para os envolvidos, sejam servidores 

ou discentes. 

 

A2: Permitir que o discente possa acompanhar a tramitação de 
seus processos. 

Este outro agrupamento A2 foi bem citado, o que é muito importante, no 

entanto, já é possível ao discente acompanhar o andamento de seus processos 

através da consulta pública ao SEI/IFBA com link disponível no portal.ifba.edu.br. 

Apesar que frequentemente fica indisponível para a consulta, sendo necessário 

recarregar a página diversas vezes. Mas esta informação não é divulgada no site do 

campus e nem entre os servidores, como pode-se observar diante de tanta sugestão 

idêntica. 

 

S1: Fazer uma análise de requisitos para atender as 
especificidades de cada setor.  

Nesta sugestão S1 fica claro a necessidade de adaptar o sistema à 

realidade interna do instituto, atendendo as especialidades de cada setor, de forma 

que os procedimentos fiquem claros e organizados para maior eficácia na prestação 

de serviços públicos. 

 

A3: Melhoria de usabilidade da interface e do sistema. 
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O agrupamento A3 possui sugestões muito citadas, de forma que o sistema 

fique mais intuitivo aos seus usuários, pois até os ícones são ruins, precisando passar 

o mouse por cima em alguns casos para descobrir a função. Usabilidade se inclui 

também diminuir a quantidade de telas para inserir diversos documentos no mesmo 

processo, inserção de tags para facilitar a localização de um processo, etc. 

 

A4: Treinamento do corpo de funcionários para otimização e 
normatização dos procedimentos. 

Também foi lembrado do treinamento em diversas sugestões conforme 

agrupamento A4, sendo fundamental para maior conhecimento das possibilidades do 

SEI, melhor desempenho das atividades laborais, e padronização dos procedimentos 

internos, como definir as boas práticas para todos os processos, ou características 

particulares de um tipo de processo.
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4 CONCLUSÃO 

A partir da coleta e análise dos dados, os resultados foram discutidos e 

assim os objetivos da pesquisa foram alcançados. Novos conhecimentos foram 

descobertos quanto a análise dos resultados da implantação do Sistema Eletrônico 

de Informação no Instituto Federal da Bahia - IFBA, campus Vitória da Conquista. 

Constatou-se nas questões objetivas, que os servidores possuem mais 

críticas à quantidade de treinamentos oferecidos e sua devida qualidade, para uso do 

SEI. Fica claro que outras implantações de sistemas no campus precisarão melhorar 

neste aspecto de treinamento aos usuários. 

Apesar da carência de treinamentos, as demais questões objetivas 

apresentaram respostas satisfatórias. Com destaque para as questões Q13 e Q14 

referente, respectivamente, aos servidores que acreditam que a ferramenta trouxe 

maior celeridade processual, e aos servidores que acreditam que o seu trabalho foi 

facilitado com o SEI, as respostas são muito positivas, demonstrando a necessidade 

da implantação para a prestação eficiente dos serviços públicos. 

Na questão aberta com resposta opcional foram recebidas diversas 

contribuições de melhorias ao sistema. Mas no geral foi confirmado que a implantação 

foi bem-sucedida, proporcionando diversos benefícios para o serviço público, como 

ganhos em agilidade, economia, transparência e eficiência na prestação de serviços 

aos cidadãos. 

Um fator relevante, notado a partir do levantamento bibliográfico e das 

respostas recebidas, é a economia de recursos aos cofres públicos e a diminuição do 

impacto ambiental, já que essas tecnologias de informação significam uma grande 

diminuição do consumo de materiais básicos do serviço administrativo, como folhas 

de papel e impressões. Outro elemento importante, além da economia de recursos 

com material de escritório, é a diminuição da necessidade de espaços físicos para 

arquivamento de processos e documentos, em uma época em que os espaços físicos 

dos diversos órgãos públicos estão quase esgotados. 

Foi possível observar com a análise da implantação do Sistema Eletrônico 

de Informação (SEI) no IFBA, campus Vitória da Conquista que as tecnologias da 

informação e comunicação colaboram, para que a gestão pública ganhe agilidade, 

economia, transparência e eficiência na prestação de serviços à população. Também 

é muito importante o empenho da gestão e o projeto adequado dessas ações, para 
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que o potencial oferecido pelas TICs não se torne apenas reprodução de práticas 

antigas. 

Almeja-se que este estudo colabore como fonte de pesquisa para 

estudantes e profissionais que desejam aumentar seus conhecimentos ou conhecer a 

área de gestão e tecnologia de informação no país, ao juntar teoria e prática. Além 

disso, deseja colaborar para que o IFBA campus Vitória da Conquista possa 

desenvolver ou aprimorar os recursos do SEI de forma mais correspondente aos seus 

objetivos. 

O SEI surgiu como uma promessa inovadora para as instituições públicas, 

que há tempos necessitavam de uma solução para a gestão de processos eletrônicos. 

Deste modo, nota-se que a utilização da tecnologia da informação tem de ser aliada 

do serviço público. A utilização de novas tecnologias se tornou essencial ao novo 

meio, no qual estão inseridas as organizações contemporâneas.  

As TICs se usadas adequadamente, permitem respostas mais céleres à 

sociedade e a diminuição de custos. Por meio de ações de grande capacidade como 

o SEI, a prestação do serviço público pode ser mais eficiente e eficaz, o que sempre 

deve ser objetivo das instituições públicas. 

 

Trabalhos Futuros 

Sugere-se para trabalhos futuros que este estudo seja replicado em outras 

instituições com o SEI implantado a fim de identificar a percepção dos usuários, 

identificar os pontos que precisam de melhorias. Outra possibilidade de replicação 

pode ser a ampliação da população estudada, abrangendo todos os servidores dos 

diversos campi do IFBA, para investigar a percepção dos usuários do SEI na 

instituição de um modo geral. 

Recomenda-se, para uma comparação de resultados e possíveis exemplos 

de implantação, que a avaliação do servidor possa ser estudada em outras instituições 

públicas, identificando a qualidade e a satisfação do servidor com os objetivos 

estabelecidos pelo SEI, e a adequação desses objetivos com a instituição estudada. 
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APÊNDICE A – HISTÓRICO DE TRÂMITES DO PROJETO 

 

Na Figura 7 é mostrado o histórico de trâmites do projeto de pesquisa, 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) na Plataforma Brasil e autorizado 

para realização da pesquisa no dia 29 de novembro de 2018. 

Fonte: Próprio Autor (2019). 

Figura 7 - Histórico de trâmites do projeto 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

Q1 - Informe a sua idade: 

 

o Até 30 anos  

o 31 a 40 anos 

o 41 a 50 anos 

o 51 a 60 anos 

o A partir de 61 anos 

 

Q2 - Cargo: 

 

o Docente 

o Técnico administrativo 

 

Q3 - Sexo: 

 

o Masculino   

o Feminino 

 

Q4 - Frequência de uso do SEI/IFBA: 

 

o Diária     

o Semanal  

o Quinzenal  

o Mensal 

 

Questões 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

parcialmente Neutro 
Concordo 

parcialmente 
Concordo 
totalmente 

Q5 - A implementação do SEI/IFBA 
permitiu que o servidor dominasse o 
sistema na velocidade necessária à 
execução das tarefas?  

     

Q6 - Houve treinamento adequado, 
proporcionando segurança ao servidor 
para trabalhar no sistema e prestar 
informações a outros servidores?  

     

Q7 - No âmbito do Instituto Federal, as 
informações sobre o SEI (treinamentos, 
atualizações, etc.) são divulgadas 
adequadamente?  

     

Q8 - O sistema é de fácil utilização?       
Q9 - Você considera o sistema seguro 
(Acesso, sigilo das informações, etc.)?  

     

Q10 - Você tem domínio sobre o sistema, 
de modo que acredita utilizar todas as 
ferramentas mais adequadas ao 
desempenho de sua função?  
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Q11 - O sistema costuma apresentar 
indisponibilidade ou lentidão, 
prejudicando o andamento do trabalho?  

     

Q12 – Os processos são de fácil 
visualização no meio eletrônico, 
permitindo a adequada execução do 
trabalho?  

     

Q13 - Em comparação ao processo em 
papel, você acredita que o SEI agiliza 
significativamente a tramitação 
processual?  

     

Q14 - O seu trabalho foi facilitado com o 
SEI?  

     

Q15 - Você aprova o SEI/IFBA?       

Q16 - Quais os dois principais pontos positivos do SEI? 

o Agilidade 

o Segurança 

o Transparência 

o Economia de Recursos 

o Tramitação 

o Outros ______________________________________________ 

Q17 - Quais os dois principais pontos negativos do SEI? 

o Ferramenta de pesquisa ineficiente 

o Excesso de siglas de setores 

o Não faz avaliação documental 

o Redução de recursos humanos 

o Excesso de telas para criação de documentos 

o Outros ______________________________________________ 

Q18 - Quais as sugestões para o SEI? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 


