
ROTEIRO - Iniciar Processo DOD Laboratórios no SEI

⦁ Definir "Tipo de Processo": 

⦁ Escolher na listagem do sistema o seguinte tipo de processo: "Infraestrutura - Oficialização de 
Demanda"

Deverá ser aberto processo exclusivo para esta finalidade, sendo instruído sempre que houver novas 
demandas de alterações do espaço físico em questão.

⦁ Iniciar o processo: 

⦁ Especificação: 

⦁ Oficialização de Demandas - Lab. "Nome do Laboratório" - Pesquisador Resp. "Nome 
do(s) Pesquisador(es)"

⦁ Classificação por Assuntos:
⦁ 010 - Organização e Funcionamento

⦁ Interessados: 

⦁ Departamento de Ciência e Tecnologia

⦁ Divisão Infraestrutura - SJC

⦁ DPTO Administrativo -SJC

⦁ Nível de acesso: 

⦁ Público
Salvar.
O processo foi criado!

⦁ Incluir documentos no processo:

Incluir o DOD (já existe dentro das opções o documento " DOC OFICIALIZAÇÃO DEMANDA 
LABORATÓRIO").
Neste formulário devem ser inseridas todas as informações referentes ao laboratório, da mesma 
maneira que era preenchido o formulário de DOD do Word que era encaminhado fisicamente.
Depois de assinado pelo Pesquisador Responsável pela Pesquisa, pelo Chefe do Departamento, o 
documento deve seguir para análise e parecer técnico da Divisão de Infraestrutura do campus e/ou Pró 
Reitoria de Planejamento e posterior assinatura do Coordenador Administrativo do Edifício.
Sendo nova atribuição de espaço físico, o requerente também deve anexar no processo a ata de 
aprovação da Comissão de Espaço Físico e Congregação do campus.
Anexar documentos complementares, se houver. 

⦁ Instruir o processo:

O requerente deve incluir no processo um oficio ou despacho para o setor destino Div. de 
Infraestrutura, com as observações que julgar pertinentes ao caso.
A Divisão de Infraestrutura, após esclarecimentos e ajustes, emite um parecer técnico a respeito do 
Documento de Oficialização de Demanda (DOD). 
Podem haver situações em que também sejam necessários o parecer técnico da segurança do trabalho 
e/ou da Gestão Ambiental do campus.
Após esta etapa a Divisão de Infraestrutura encaminha o processo para as Direções Administrativa e 
Acadêmica para assinatura digital do DOD.
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