
 

 1 

 

 

Novidades - Versão 4.0  

 
 

 
1. Interface renovada com maior acessibilidade em dispositivos móveis; 

 
2. SEI Federação mecanismo para compartilhamento de processos entre instituições; 

 
3. Painel de Controle para possibilitar uma visão resumida e personalizada; 

 
4. Adicionado filtro por tipo de processo no Controle de Processos com possibilidade de combinação com 

os outros filtros;  
 

5. Marcadores 
a. Permitido mais de um Marcador em processo;  
b. Incluídas 22 novas opções de cores para marcadores;  
c. Botões para adicionar e remover marcadores no Controle de Processos;  

 
6. Acompanhamento Especial 

a. Permitido mais de um acompanhamento em processo;  
b. Adicionado botão no Controle de Processos para inclusão em lote;  
c.  
d. Adicionada pesquisa por palavras-chave;  
e. Agora aceita também processos sigilosos;  
f. Campo Observação de Acompanhamento Especial foi aumentado para 500 caracteres;  
g. Campo Nome de Grupo de Acompanhamento Especial foi aumentado para 100 caracteres;  

 
7. Blocos  

a. Possibilidade de atribuição para um usuário; 
b. Sinalizações para priorização, revisão e inclusão de comentários; 
c. Inclusão em grupos de blocos; 
d. Adicionado 

Blocos Internos; 
e. ; 

 
 

8. Nova funcionalidade para controle de prazos em processos na unidade;  
 

9. Nova funcionalidade para inclusão de comentários em processos e documentos;  
 

10. Filtro Linha Direta permite exibir na árvore de processo apenas os protocolos gerados por unidades que 
tiveram comunicação direta com a unidade atual (enviaram o processo para ela ou que ela enviou); 
 

11. Documento Externo 
a.  (as informações já cadastradas ficaram 

gravadas no campo Nome na Árvore); 
b. para documentos digitalizados; 
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12. Sigilosos 

a. Acervo Global de Sigilosos disponível para administradores do sistema (também substitui o 
Inventário de Processos Sigilosos sem Credencial Ativa que era acessado pelo menu 
Relatórios/Processos Sigilosos);  

b. Adicionadas mais informações no resultado do Acervo de Sigilosos  da Unidade (Observações 
e Acompanhamentos Especiais);  

c. Renovação de Credencial deixa o processo em vermelho para o usuário e reabre se necessário; 
d. No gerenciamento de credenciais do processo agora são listadas todas as credenciais e não 

somente as que o usuário concedeu; 
e. Agora qualquer usuário com credencial no processo pode cassar a credencial concedida para 

outro usuário na mesma unidade;  
f. Correção: em algumas situações permitia cancelar documento com credencial de assinatura 

liberada; 
g. Correção: estava permitindo conceder credencial em unidade sem permissão para receber 

processos; 
 

13. Usuário Externo 
a. No Controle de Acessos Externos adicionadas as opções Ver válidos e Ver expirados; 
b. Incluído Nome Social no formulário de cadastro; 
c. Formulário de cadastro disponível também no idioma inglês; 
d. Agora é possível informar uma data de validade na Liberação para Assinatura Externa; 
e. Na lista de acessos externos liberados foi adicionada uma coluna para indicar a data/hora de 

visualização pelo usuário externo; 
f. Possibilidade de inclusão de documentos por usuário externo (ver parâmetro 

SEI_HABILITAR_ACESSO_EXTERNO_INCLUSAO_DOCUMENTO). Os tipos de 
documento disponíveis para escolha na liberação do Acesso Externo são os sinalizados com a 

Permitida inclusão por usuário externo  
 

14. Pesquisa 
a. Agora é possível recuperar processos filtrando por dados existentes nos documentos (ex.: todos 

os processos onde um usuário assinou um documento);  
b. Salvamento de critérios de pesquisa;  
c. Campos separados para pesquisa por ou ; 
d. Adicionado filtro ; 
e. Agora também é possível informar o número do documento ou do processo no campo "Texto 

para Pesquisa" (antes só localizava o protocolo pelo campo Nº SEI);  
f. Vai marcar em azul no resultado os processos/documentos já acessados durante a sessão atual 

do usuário; 
 

15. Contatos  
a. Novos campos no cadastro (nome social, categoria, função, título, telefone residencial e 

cônjuge); 
b. Novos campos para filtro categoria (categoria e cargo); 
c. Relatórios em formato CSV com escolha de campos para geração; 
d. Melhorias na geração de etiquetas; 
e. No resultado da pesquisa foi adicionada informação indicando se o contato representa um órgão 

do sistema, unidade do sistema, usuário interno, usuário externo ou usuário externo pendente; 
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f. Somente usuários com permissão para alterar Usuários Externos poderão modificar os valores 
informados nos campos de contato que são replicados do formulário de cadastro de usuário 
externo (endereço, CPF, RG, ...); 

 
16. Ouvidoria 

a. Incluído Nome Social no formulário; 
b. Agora quando houver uma correção de encaminhamento será enviado um e-mail para o 

solicitante (ver em e- ; 
 

17. 
Ouvidoria, formulário de Usuários Externos, variáveis do editor,...). O nome social, se preenchido, será 
utilizado em todas as telas do sistema. Apenas na assinatura de documentos constará referência ao nome 

 
 

18. Agora é possível configurar o sistema para remover as sinalizações do processo (ícones de atenção e 
publicação) somente se for acessado pelo usuário para o qual ele está atribuído na unidade (ver parâ-
metro SEI_SINALIZACAO_PROCESSO);  
 

19. Marcação em azul para protocolos lidos na árvore de processo;  
 

20. A unidade geradora agora aparece para todos os protocolos da árvore em um elemento destacado; 
 

21. Adicionado botão para gerar PDF em documentos internos;  
 

22. O b se ainda for possível excluir ou alterar o conteúdo do 
documento;  
 

23.  agora aparece também nas ações do documento; 
 

24. 
das unidades destinatárias; 
 

25. No SEI adicionado histórico para siglas/descrições das unidades com reflexo nas consultas de 
andamentos, publicações e pesquisas;  
 

26. Na lista de Unidades adicionado filtro por Sinalização (Protocolo, Arquivamento, Ouvidoria, ...);  
 

27. Na lista de Tipos de Processo adicionados filtros por Assunto, Sinalização (Exclusivo da Ouvidoria, 
Interno do Sistema, ...) e Nível de Acesso;  
 

28. Na lista de Tipos de Documento adicionados filtros por Assunto, Tipo de Numeração e Sinalização 
(Permite Interessados, Permite Destinatários, Interno do Sistema, ...);  
 

29. No cadastro de extensões de arquivos permitidas é possível restringir o uso da extensão apenas pela 
interface do sistema ou por serviços;  
 

30. Quando houver suspeita de XSS no conteúdo de um documento o sistema passará a exibi-lo no formato 
PDF. E quando o usuário colar algum conteúdo suspeito o sistema exibirá uma comparação das versões 
informando, se possível, o trecho do documento com problema;  
 



 

 4 

31. No SIP/SEI adicionada possibilidade de uso de autenticação em 2 fatores (2FA);  
 

32. No SIP/SEI adicionada exibição do último acesso após logar e também consulta dos últimos acessos 
(clicando no link após o login ou no ícone do usuário na barra superior);  
 

33. No SIP/SEI adicionado tratamento para evitar salvamento de senha pelo navegador;  
 

34. 
spaçada, como o 

SIAFI, utilizar a colagem sem formatação (CTRL + Shift + V);    
 

35. Na lista de modelos de documentos foi adicionada ação para possibilitar a visualização prévia sem a 
necessidade de criar um documento;  
 

36. Modelos Favorito  e permite também a inclusão de processos;  
 

37. Agora os administradores podem cancelar arquivamentos (é necessário que o administrador possua o 
perfil de arquivamento na unidade);  
 

38. Campo Cargo/Função da Assinatura foi aumentado para 200 caracteres; 
 

39. Campo Descrição de Órgão foi aumentado para 250 caracteres; 
 

40. As assinaturas das unidades agora são agrupadas por órgão; 
 

41. Na árvore de processo agora é possível navegar entre protocolos usando seta acima e seta abaixo; 
 

42. Pesquisa de Auditoria: 
a. Adicionada lupa para auxílio no preenchimento do campo Recurso; 
b. Escolha dos campos de retorno; 
c. Escolha do número de registros por página; 
d. Possibilidade de exportação do resultado para planilha; 
e. na qual o sistema tenta recuperar automaticamente os 

registros referenciados usando os identificadores internos auditados (ex.: busca o número do  
processo/documento referenciado);   

 
43. Novas variáveis no editor: telefone_comercial_unidade, telefone_residencial_destinatario, 

telefone_comercial_destinatario, telefone_residencial_interessado, telefone_comercial_interessado, 
titulo_destinatario, titulo_interessado, titulo_abreviatura_destinatario, titulo_abreviatura_interessado, 
funcao_destinatario, funcao_interessado, categoria_destinatario e categoria_interessado;  
 

44. Alterações nos Web Services e API de módulos do SEI 
a. gerarProcedimento 

  adicionados DataControlePrazo, DiasControlePrazo e SinDiasUteisControlePrazo; 
b. incluirDocumento 

 adicionados NomeArvore e SinArquivamento; 
c. listarExtensoesPermitidas 

 considera  
d. listarCidades 

 se listando todas as cidades de um estado retornará primeiro a capital; 
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e. listarCargos 
 adicionados ExpressaoTitulo e AbreviaturaTitulo; 

f. atualizarContatos e listarContatos  
 removido TelefoneFixo; 
 adicionados NomeSocial, TelefoneComercial, TelefoneResidencial, Conjuge, Funcao, 
Titulo, AbreviaturaTitulo, ExpressaoTitulo, IdCategoria e NomeCategoria; 

g. consultarDocumento 
 adicionado NomeArvore; 

h. consultarBloco 
 adicionados SinPrioridade, SinRevisao e UsuarioAtribuicao; 
 novo  indicando "Recebido" e sinalizado quando o bloco não 
é da unidade mas foi disponibilizado para ela;  

i. Novos Eventos 
 confirmarAtualizacaoConteudoDocumento; 
 confirmarPublicacao; 
 listarUnidadesEnvioProcesso; 
 montarIconeSistema; 
 obterDiretorioIconesMenu; 
 desativarTipoContato; 
 excluirTipoContato; 
 reativarTipoContato; 
 desativarArquivoExtensao; 
 excluirArquivoExtensao; 
 reativarArquivoExtensao; 
 

j. Novas Operações 
 definirControlePrazo; 
 bloquearDocumento; 
 registrarOuvidoria;  
 listarTiposProcedimentoOuvidoria. 

 
 

45. No cadastro de usuário do SIP e no Web Service replicarUsuario foram adicionados campos para Cpf, 
NomeSocial e Email; 
 

46. O SEI/SIP agora podem ser executados também com bases de dados PostgreSQL (além de MySQL, 
SQL Server e Oracle). 
 
 
 
 


