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OFÍCIO Nº 23079.44/2021-UFRJ/PR6 

 

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2020. 

 

Ao Senhor, 

Kleber Fossati Figueiredo 

Diretor Superintendente da Fundação José Bonifácio 

Avenida Pasteur, 280, Urca - RJ. 

 

Assunto: habilitação do recurso de peticionamento intercorrente no ambiente de produção do SEI. 

 Senhor Diretor 

1. Cumprimentando-a cordialmente, tendo em vista as tratativas conduzidas ao longo dos últimos 

meses, que tiveram por intuito conceder um papel mais ativo das Fundações de Apoio nas instruções processuais 

digitais, dirigimo-nos à presença de Vossa Senhoria para informar da habilitação do recurso de peticionamento 

intercorrente no ambiente de produção do SEI.  

2. Os colaboradores que atuam junto às Fundações de Apoio e que constem cadastrados como 

usuários externos no ambiente SEI já dispõem da funcionalidade para a inclusão de documentos externos, 

exclusivamente em processos que já estejam em curso, mediante solicitação e autorização do interessado. As 

orientações para utilização da ferramenta encontram-se descritas no Manual do Usuário Externo 

(http://portal.sei.ufrj.br/images/documentos/manuais/Manual_Usurio.Externo-2020.pdf) e quaisquer demais 

dúvidas poderão ser dirimidas pelo SIARQ. 

3. Aproveitamos o ensejo para solicitar que a utilização do novo recurso seja realizada de modo que 

o trâmite processual fique de fácil compreensão, tanto para o público em geral, quanto para os órgãos de controle. 

Sugerimos que toda inclusão de documentos seja precedida da solicitação do interessado/coordenador do projeto, 

devidamente expressa nos autos, e sucedida de folha de informação do interessado notificando da inclusão de 

documentos e solicitando as providências de praxe. Reforçamos que estas Pró-Reitorias retornarão, à origem, os 

autos que forem encaminhados sem o devido despacho solicitando providências. 

http://portal.sei.ufrj.br/images/documentos/manuais/Manual_Usurio.Externo-2020.pdf
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4. Cientes da costumeira compreensão e da colaboração das Fundações de Apoio, esperamos que a 

nova funcionalidade cumpra o papel de otimizar ainda mais o trâmite processual eletrônico e que promova ainda 

mais agilidade e eficiência. 

 

Atenciosamente, 

 

ANDRÉ ESTEVES DA SILVA 

Pró-Reitor de Gestão e Governança 

EDUARDO RAUPP DE VARGAS 

Pró-Reitor de Planejamento, Desenvolvimento e 

Finanças 
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