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Passos Descrição Responsável

1
Abrir um novo pro-

cesso no SEI

Na tela inicial  do SEI, clicar na aba “Iniciar  Processo” (localizada no
menu à esquerda) e escolher o Tipo do Processo: “ICV-GV 01: Bolsa FA-
PEMIG”. Caso não apareçam todas as opções, clicar no sinal de “+” para
listar todos os processos disponíveis.

Preencher os campos:
 Protocolo: automático 
 Tipo do processo: já é preenchido automaticamente
 Especificação: -
 Classificação por assuntos: já é preenchido automaticamente
 Observações desta Unidade: (pode deixar em branco)
 Interessados: preencher
 Nível de acesso: restrito
 Hipótese Legal: Informação Pessoal

Clicar em “Salvar” e o processo será criado.
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2
Incluir documento

interno

Na barra de ferramentas, clicar no botão “Incluir Documento” e escolher
o Tipo de Documento: “ICV-GV 1.1 à 1.7”.

Obs:  Esse processo deverá reunir todos os documentos relativos à bolsa
FAPEMIG. Desde os termos de compromisso até os relatórios de ativi-
dades,  bem como pedidos de suspensão e reativação de bolsa.  Os for-
mulários possuem as intruções específicas sobre quais assinaturas devem
ser coletadas. 

Preencher os campos e clicar em “Confirmar os Dados”
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3
Preencher, salvar e

assinar

Preencher o formulário que abrirá automaticamente. Caso não seja pos-
sível editar o conteúdo, clicar em “Editar Conteúdo” (no menu de ferra-
mentas). 

Depois de preenchido todos os campos, clicar em “salvar” e posterior-
mente em “assinar” (a assinatura é feita com a senha utilizada para entrar
no SEI).
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4
Gerenciar

assinatura externa

Para disponibilizar o  requerimento para assinatura de usuário externo, o
usuário deve ter acesso ao SEI, que deve ser solicitado através do site:
<https://www2.ufjf.br/sei/usuario-externo/>. 
Com o cadastro devidamente liberado, ir ao menu do documento “ICV-
GV 01” e clicar na opção “Gerenciar Liberações para Assinatura Externa”
e selecionar o usuário que poderá assinar o documento. 

SEC-PPG




