
SEI 

Cadastrar dossiê de aluno 

(assentamento individual) 



Clicar no botão “Iniciar Processo”. 



Selecionar o “Tipo de Processo”: Stricto Sensu: Assentamentos Individuais dos Alunos (Dossiê dos alunos). 



1. No campo “Especificação”: Digitar “Dossiê de aluno - Unidade - Curso - Nome completo do aluno”; 
2. No campo “Interessados”: incluir o aluno (consultar Passo a passo SEI - Geral); 

3. Nível de acesso: Restrito (padrão automático); 
4. Clicar no botão “Salvar”. 



Os documentos a serem anexados no Dossiê de aluno podem variar entre os cursos. 
Alguns documentos deverão ser encaminhados a Dird/RTR (registro de diploma) e outros para a CBI/Prograd (exemplar de 

trabalho para publicação). Observar tabela abaixo. 

Documento Dird/RTR CBI/Prograd 

Inscrição (documentos de seleção) 

Certidão de Nascimento / Casamento X 

Documento de identidade X 

CPF X 

Título de eleitor X 

Certificado de quitação eleitoral X 

Certificado de dispensa de incorporação (sexo masculino) X 

Diploma de graduação X 

Requerimentos de matrícula (semestrais) 

Requerimentos de convalidação de créditos (com comprovante de realização da disciplina) X 

Resoluções de convalidação de créditos X 

Requerimentos diversos (geralmente os requerimentos são seguidos de resoluções) 

Ata de defesa X 

Declaração de nada consta Biblioteca 

Dissertação / Tese (versão final) X 

Termo de autorização de publicação X 

Requerimento de urgência X 

Declaração de retirada de fotocópias do processo 



Clicar no botão “Incluir Documento”. 



Escolher o “Tipo de Documento”: Externo. 



1. No campo “Tipo de Documento”: Selecionar o tipo desejado; 
2. No campo “Formato”: Selecionar o formato adequado; 

3. No campo “Tipo de Conferência”: Selecionar o tipo adequado; 
4. O nível de acesso padrão é “Restrito - hipótese legal: informação pessoal”; 

5. Clicar no botão “Confirmar Dados”. 



Nota 1: 

Executar o passo de inclusão de documento 
externo para os demais itens do dossiê. 



Exemplo de Dossiê de aluno de pós-graduação stricto sensu finalizado. 



Nota 2: 

Após digitalização de todos os itens do dossiê, é 
necessário utilizar-se um dos documentos 

abaixo: 

“Declaração de retirada de fotocópias do 
processo” (quando entrega-se as fotocópias 
ao aluno); ou 

“Declaração de eliminação de fotocópias” 
(quando não se realiza a entrega ao aluno). 



Modelos de “Declaração de retirada de fotocópias do processo” e “Declaração de eliminação de fotocópias”. 



Nota 3: 

Após o registro de diploma, o Dossiê de aluno 
deve ser encaminhado a 

Searq/Didoc/CSV/Proadi, para arquivamento 
(consultar Passo a passo SEI - Enviar processo 

para arquivamento). 



FIM 

 


