
SEI 

Cadastrar bolsista 



Nota 1: 

• Para cadastramento da bolsa, é necessário 
que o aluno esteja cadastrado no Sucupira 
(Conferir Passo a passo Sucupira - Cadastrar 
discente). 



Nota 2: 

• Regras e documentos para cadastramento de 
bolsistas disponíveis em: 

 http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-
pais/ds-e-proap 



Clicar no botão “Iniciar Processo”. 



Selecionar o “Tipo de Processo”: Stricto Sensu: bolsas de pós-graduação. 



1. No campo “Especificação”: Digitar “Cadastramento de bolsista - Unidade - Curso - Aluno” (opcionalmente, início e duração da 
bolsa); 

2. No campo “Interessados”: incluir o aluno (consultar Passo a passo SEI - Geral); 
3. Nível de acesso: público (padrão); 

4. Clicar no botão “Salvar”. 



Clicar no botão “Incluir Documento”. 



Selecionar o “Tipo de Documento”: CI Comunicação Interna. 



1. No campo “Número”: Digitar o número e opcionalmente uma breve descrição;  
2. No campo “Descrição”: Digitar “Encaminha cadastramento de bolsista - Nome do aluno - Capes mês de início/ano duração em 

meses”; 
3. Clicar no botão “Confirmar Dados”. 



Clicar no botão “Editar Conteúdo”. 



Adequar o texto do documento e clicar no botão “Salvar”. 



A CI deverá conter minimamente o texto (modelo) abaixo. 

CI nº 22/2017 - Mestrado em Ciência da Computação/Facom 
Campo Grande, 8 de agosto de 2017. 
Da: Coordenação de Curso do Mestrado em Ciência da Computação 
Para: Digac/Propp 
Assunto: Encaminha cadastramento de bolsista - Diogo Nunes Gonçalves - 

Capes 8/2017 12 meses 
  
Senhor(a) chefe: 
Encaminhamos anexos os documentos para cadastramento de bolsista Capes. 
Atenciosamente, 
  
Paulo Aristarco Pagliosa 
Coordenador de Curso 



Para adicionar os demais documentos do cadastramento, clicar no número do processo. 



Clicar no botão “Incluir Documento”. 



Selecionar o “Tipo de Documento”: Externo. 



Selecionar o Tipo de Documento: Cadastramento. 



1. Completar o campo “Número/Nome na Árvore”: de bolsista; 
2. Selecionar o Formato: Digitalizado nesta Unidade e o tipo de conferência adequado ao caso; 

3. Anexar o arquivo clicando no botão “Escolher arquivo”. 



Na janela que se abre, selecionar o arquivo e clicar no botão “Abrir”. 



Por vezes, o SEI identifica documentos semelhantes no Tipo e Nome na árvore. Nesse caso, clique no botão “OK” e, em seguida, 
no botão “Confirmar Dados”. 



O documento Cadastramento de bolsista deve ter sido incluído com sucesso. 



Incluir o Termo de compromisso seguindo os mesmos passos anteriores. 



Incluir os demais documentos. Ao todo, são necessários: 
1. CI; 

2. Cadastramento de bolsista; 
3. Termo de compromisso (com assinatura do aluno autenticada em cartório); 

Continua no próximo slide... 



...Continuação do slide anterior 
4. Comprovante de residência; 

5. Declaração de residência (caso o comprovante não esteja no nome do aluno); 
6. Comprovante de dados bancários. 



Após assinatura da CI pelo coordenador de curso e do diretor, enviar o processo para a Digac/CPG/Propp. 
Clicar no botão “Enviar Processo”. 



1. No campo “Unidades”: Digac/CPG/Propp; 
2. Selecionar a opção “Enviar e-mail de notificação”; 

3. Clicar no botão “Enviar”. 



FIM 

 


