
SEI 

Enviar processo para registro de 
diploma 



Na tela inicial, selecionar o processo de Dossiê de aluno com diploma a registrar. 



No processo de dossiê de aluno, clicar no botão “Duplicar Processo”. 



1. No campo “Interessado”: selecionar o aluno; 
2. Selecionar os documentos: “Certidão de Nascimento/Casamento”, “Documento de Identidade”, “CPF”, “Título de Eleitor”, “Certidão de Quitação 

Eleitoral”, “Certificado de dispensa de incorporação (CDI) – sexo masculino”, “Diploma de graduação”, “Requerimentos de convalidação de créditos com 
comprovante”, “Resoluções de convalidação de créditos”, “Ata de defesa”, “Requerimento de urgência com justificativa”; 

3. Clicar no botão “Duplicar”. 
Dica: clicar duas vezes no botão “Selecionar Tudo” para desmarcar todos os documentos. 



No novo processo aberto, clicar no botão “Consultar/Alterar Processo”; 
 



1. No campo “Tipo do Processo”: alterar para “Stricto Sensu: Registro de Diploma”; 
2. No campo “Especificação”: Digitar “Registro de diploma - Unidade - Curso - Nome do aluno”; 

3. No campo “Classificação por Assuntos”: excluir “Assentamentos individuais...”; 
4. Clicar no botão “Salvar”. 



Clicar no botão “Incluir Documento”. 



Selecionar o “Tipo de Documento”: “Externo”. 



1. No campo “Tipo de Documento”: Selecionar “Histórico Escolar de pós-graduação Stricto Sensu”; 
2. No campo “Data do Documento”: Inserir a data atual; 

3. Selecionar o Formato e o Tipo de Conferência adequados; 
4. No campo “Nível de Acesso”: Restrito e “Hipótese Legal”: Informação Pessoal; 

5. Clicar no botão “Escolher arquivo” para selecionar o arquivo externo; 
6. Clicar no botão “Confirmar Dados”. 



Clicar no botão “Autenticar Documento”. 



Digitar a senha do Passaporte UFMS e teclar “Enter”. 



Clicar no botão “Incluir Documento”. 



Selecionar o “Tipo de Documento”: “Despacho”. 



1. No campo “Descrição”: Digitar “Encaminha processo para registro de diploma”; 
2. No campo “Nível de Acesso”: Restrito e “Hipótese Legal”: Informação Pessoal; 

3. Clicar no botão “Confirmar Dados”. 



Clicar no botão “Editar Conteúdo”. 



O despacho deve conter minimamente o texto abaixo (modelo): 

DE: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
PARA: Dird/RTR 
ASSUNTO: Encaminha processo para registro de diploma 
  
DESPACHO 
Senhor(a) Chefe, 
Encaminha processo para registro de diploma. Não houve 

apresentação de requerimento de urgência. 
  
Marcos Paulo Massao Iseki 
Assistente em Administração 
PPGMACOMPUTACAO/POS/FACOM 



Após editar o conteúdo, clicar no botão “Assinar Documento”. 



Na tela que se abre, selecionar adequadamente o “Cargo/Função” e digitar a senha do Passaporte UFMS. 



Clicar no botão “Enviar Processo”. 



1. No campo “Unidades”: Digitar SBI/Prograd; 
2. Selecionar a opção “Enviar e-mail de notificação”; 

3. Por fim, clicar no botão “Enviar”. 



Opcionalmente: criar um “Acompanhamento Especial” (consultar Passo a passo SEI - Geral). 



FIM 

 


