Evento

Salão UFRGS 2017: IV SALÃO EDUFRGS

Ano

2017

Local

Campus do Vale - UFRGS

Título

Conecte-se: Treinamento SEI” – Estruturando treinamento
interno na modalidade a distância

Autores

MATEUS DALMORO
MATHEUS DOS REIS LOHMANN

Orientador

GABRIELA MUSSE BRANCO

“Conecte-se: Treinamento SEI” – estruturando treinamento interno na
modalidade a distância
O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) trata-se de um sistema de
processo eletrônico. Ele foi desenvolvido e cedido pelo Tribunal Federal da 4ª
Região, e está sendo implantado em diversos órgãos públicos através do PEN
(Processo Eletrônico Nacional). A UFRGS iniciou a implantação do SEI em 2014,
a partir da inserção de alguns processos de pagamento, e ampliou
significativamente o número de processos com tramitação exclusiva via SEI até
o presente momento. De 2015 até o início de 2017, diversos treinamentos
presenciais foram realizados para os usuários da Universidade, resultando em
785 servidores capacitados nessa modalidade. Considerando o aumento do
número de processos de trabalho que foram incluídos no SEI em 2017 e a
projeção de todos aqueles que ainda estão por ser inseridos, a Pró-Reitoria de
Planejamento e Administração (PROPLAN), a Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas (PROGESP) e a Secretaria de Educação a Distância (SEAD)
estabeleceram uma parceria para a elaboração de uma capacitação na
modalidade a distância, com o objetivo de desenvolver conhecimentos teóricos
e, principalmente, práticos sobre o sistema, aproximando a capacitação com as
demandas reais de trabalho dos servidores da UFRGS, e tornar o conteúdo
disponível a qualquer momento para o aluno, após o término da capacitação. O
treinamento foi estruturado considerando a produção de vídeos, navegação no
sistema e testes de conhecimentos, a partir do AVA Moodle Colaboração, e
simulações práticas no ambiente de teste do SEI. O projeto piloto foi realizado
em julho/17 e de lá para cá outras 5 turmas intituladas “Conecte-se: Treinamento
SEI” foram disponibilizadas aos servidores. Os resultados estão sendo bastante
positivos e identificam um novo caminho a ser percorrido pela capacitação na
Universidade: o investimento e a diversificação das ações de aperfeiçoamento
na modalidade a distância.

