
SEI 

Geral: 
1. Modelos favoritos; 

2. Incluir interessados no processo; 
3. Bloco interno; 

4. Acompanhamento especial; 
5. Sobrestar processo; 

6. Incluir bloco de assinatura; 
7. Assinar documento e dar ciência (consultar Passo a passo SEI - Dar ciência e assinar 

documento). 
 

 



1. Modelos favoritos 

• Modelos favoritos funcionam para 
documentos internos do SEI, isto é, gerados 
dentro do sistema, tais como CIs, Resoluções, 
Atas etc. 

• Devem ser utilizados para padronização de 
documentos específicos ao curso, programa, 
ou à unidade, e também para facilitar o 
trabalho da secretaria. 



Ao clicar no botão “Modelos Favoritos”, exibe-se todos os modelos já cadastrados. 
Um modelo pode ser alterado clicando-se no botão “Alterar Modelo”. 



Ao gerar um novo documento, se já houver modelo favorito, selecionar a opção “Documento Modelo” e clicar no botão 
“Selecionar nos Favoritos”. 



Clicar na “seta verde” para selecionar o modelo favorito. 



2. Incluir interessados no processo 
Regras para inclusão 

• Se o interessado for ALUNO: 

– Mesmo que após uma busca pelo nome haja cadastro 
prévio (como servidor ou aluno com OUTRO RGA), 
deve-se incluir um novo cadastro com RGA ATUAL. 

• Se SERVIDOR DA UFMS ou ALUNO c/ RGA ATUAL: 

– Basta realizar busca pelo nome, passaporte UFMS ou 
RGA. 

• Se NENHUMA DAS ALTERNATIVAS: 

– Basta digitar o nome completo no campo 
“Interessados” e teclar “Enter” (cadastro temporário). 



SEI 

CASO 1 

Criar novo contato do tipo ALUNO 



Clicar na lupa do campo “Interessados”. 



Na janela que se abre, clicar no botão “Novo”. 



1. Selecionar o tipo “Alunos” e natureza “Pessoa Física”; 
2. Preencher os campos “Sigla” e “Matrícula” com o RGA, e o campo “Nome” com o nome completo do aluno; 

3. Clicar no botão “Salvar” ou teclar “Enter”. 



Fim do procedimento: 

Criar novo contato do tipo ALUNO 



SEI 

CASO 2 

Buscar e selecionar interessado 



Clicar na lupa do campo “Interessados”. 



1. Digitar parte do nome, passaporte UFMS ou RGA e teclar “Enter”; 
2. Caso haja mais nomes a selecionar, clicar no “Checkbox” do nome e em seguida no botão “Transportar”; 

3. Do contrário, clicar na “seta verde” no grupo “Ações”. 



Interessado incluído com sucesso. 



Fim do procedimento: 

Buscar e selecionar interessado 



SEI 

CASO 3 

Incluir cadastro temporário (pessoas 
externas a UFMS) 



1. No campo “Interessados”, digitar o nome completo e teclar “Enter”; 
2. Na mensagem que se abre, clicar no botão “OK”. 



Interessado incluído com sucesso. 



Fim do procedimento: 

Incluir cadastro temporário (pessoas 
externas a UFMS) 



3. Bloco interno 

• O recurso de “Bloco interno” pode ser 
utilizado para organizar-se processos de 
acordo com a conveniência de cada curso, 
programa ou unidade. 

• Por exemplo, programas com mais de um 
curso podem criar blocos internos para dividir 
Dossiês de alunos de mestrado e doutorado, 
Auxílios financeiros por curso etc. 



Para conferir os blocos internos disponíveis, clicar no botão “Blocos Internos”. 
Os processos agrupados podem ser visualizados clicando-se no botão “Processos/Documentos do Bloco”. 

Novos blocos podem ser criados clicando-se no botão “Novo”. 



Para incluir um processo em bloco, na tela inicial, selecionar o processo pelo “Checkbox” e em seguida clicar no botão “Incluir em 
bloco”. 



Em seguida, selecionar o bloco clicando na “seta verde”. 



Após inclusão em bloco, clicar no botão “Anotações” e descrever algo que melhor identifique o processo, por exemplo, Curso e 
nome completo do aluno, nome completo do pesquisador e nome do evento etc. 



Digitar a descrição e clicar no botão “Salvar”. 



Alternativamente, pode-se clicar no processo e em seguida clicar no botão “Incluir em bloco”, seguindo os mesmos passos 
explicados anteriormente. 



4. Acompanhamento especial 

• O recurso de “Acompanhamento Especial” é 
útil para acompanhar processos após 
tramitação, por exemplo, ao enviar processo 
de registro de diploma. 

• Nos processos de “Auxílio Financeiro”, o 
acompanhamento especial é OBRIGATÓRIO 
para a realização da prestação de contas 
(consultar o Passo a passo SEI - Prestar contas 
de auxílio financeiro). 



Para registrar um acompanhamento, após selecionar o processo, clicar no botão “Acompanhamento Especial”. 



1. Selecionar o grupo adequado (ou criar um novo grupo clicando no botão “Novo Grupo”); 
2. No campo “Observação”: Digitar algo que identifique o processo; 

3. Clicar no botão “Salvar”. 



Os processos em acompanhamento podem ser visualizados clicando-se no botão “Acompanhamento Especial”. 



5. Sobrestar processo 

• No contexto da secretaria de pós, o recurso 
“Sobrestar Processo” é útil para retirar-se 
processos da tela inicial, principalmente 
processos abertos durante longos períodos, 
tais como: 

– Dossiê de aluno; 

– Resoluções, Editais, Atas, Instruções de serviço. 



Para sobrestar um processo, na tela inicial, selecionar o processo pelo “Checkbox” e em seguida clicar no botão “Sobrestar 
Processo”.  



1. Na tela de sobrestamento, selecionar a opção “Somente Sobrestar”; 
2. No campo “Motivo”: Digitar algo que identifique corretamente o processo. 

Exemplo: “Dossiê de aluno - Curso - Nome completo do aluno”. 



Alternativamente, pode-se clicar no processo e em seguida clicar no botão “Sobrestar Processo”, seguindo os mesmos passos 
explicados anteriormente.  



Para conferir a lista de processos sobrestados, clicar em “Processos Sobrestados”. Para retirar sobrestamento, a forma mais 
conveniente é clicar no número do processo e em seguida... 

 
Observar que o campo “Motivo” é o único texto que identifica o processo, por isso é importante descrevê-lo corretamente. 



...Clicar no botão “Remover Sobrestamento do Processo”. 



...E por último no botão “OK”. 



6. Incluir em bloco de assinatura 

• O recurso “Bloco de Assinatura” é fundamental 
para permitir a assinatura de documentos 
internos de um setor para outro setor. Exemplo: 
CI criada no perfil PPGMACOMP ser assinada pelo 
diretor da faculdade no perfil GAB/FACOM. 

• Três passos são necessários: 

1. Criar o bloco e incluir o documento no bloco; 

2. Disponibilizar o bloco; 

3. Tramitar o processo para o setor. 



PASSO 1 
Para criar um bloco de assinatura, na página inicial do SEI, clicar no botão “Blocos de Assinatura”. 



PASSO 1  
Clicar no botão “Novo”. 



PASSO 1  
1. No campo “Descrição”: Digitar a identificação ou propósito do bloco (exemplo: “Para diretor assinar”, “Para diretor dar ciência”, 

“Para membros do colegiado assinarem a ata”); 
2. No campo “Unidades para Disponibilização”: selecionar a unidade correta; 

3. Clicar no botão “Salvar”. 



PASSO 1  
Para incluir documento em bloco de assinatura: 

1. Selecionar o documento; 
2. Clicar no botão “Incluir em Bloco de Assinatura”. 



PASSO 1  
3. Selecionar o bloco de assinatura e o documento; 

4. Clicar no botão “Incluir” ou clicar no botão “Novo” para criar novo bloco de assinatura. 



PASSO 2 
Em seguida, é necessário disponibilizar o bloco. 

Na página inicial do SEI, clicar no botão “Blocos de Assinatura”. 



PASSO 2 
Clicar no botão “Disponibilizar Bloco”. 



PASSO 3 
Por fim, é necessário enviar o processo para o perfil de acesso da pessoa que precisa assinar o documento. 

Clicar no botão “Enviar Processo”. 



PASSO 3  
1. No campo “Unidades”: Selecionar a unidade; 

2. Selecionar a opção “Enviar e-mail de notificação”; 
3. Clicar no botão “Enviar”. 



FIM 

 


