
SEI 

Lavrar atas de reunião de colegiado de 
curso*, colher assinaturas, publicar no BSE e 

incluir como documento externo 

 

* Procedimentos análogos: 

Resolução, Edital, Instrução de Serviço (IS) 



Nota 1: 

• A diferença procedimental entre “lavrar ata” e 
“publicar resolução, edital e instrução de 
serviço” refere-se ao momento de colher 
assinaturas. Como estes últimos documentos 
exigem apenas assinatura do Coordenador de 
Curso, não é preciso incluir o documento em 
um bloco de assinatura. 



Iniciar um novo processo do tipo “Stricto Sensu: Reuniões Colegiado de Curso”. 



1. No campo “Especificação”: Digitar “Atas de reunião ordinária - Unidade - Curso”; 
2. No campo “Interessados”: incluir o nome dos membros do colegiado com Coordenador de Curso como primeiro nome 

(consultar Passo a passo SEI - Geral - Modelos fav - Inc interes aluno - blc int - acomp esp - sobrest); 
3. Nível de acesso: público; 
4. Clicar no botão “Salvar”. 



Nota 2-A: 

• Para os outros tipos de processo, diferenciar o 
campo “Especificação”: 

– “Resoluções 2017 - Unidade - Curso”; 

– “Editais 2017 - Unidade - Curso”; 

– “Instruções de Serviço 2017 - Unidade - Curso”. 

 



Clicar no botão “Incluir Documento”. 



Selecionar o “Tipo de Documento”: Ata. 



1. No campo “Número”: inserir o número da ata; 
2. No campo “Descrição”: digitar “Ata da xxª reunião ordinária do colegiado de curso - Curso”; 

3. Nível de acesso: público; 
4. Clicar no botão “Confirmar Dados”. 



Clicar no botão “Editar Conteúdo”. 



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



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

ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM COMPUTAÇÃO APLICADA DA 
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. 

 
Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às oito horas na sala de Reuniões II da Facom, reuniu-se ordinariamente, o 

Colegiado de Curso do Curso de Mestrado Profissional em Computação Aplicada da Faculdade de Computação, sob a presidência da Professora 
Débora Maria Barroso Paiva, Coordenadora do curso. Compareceram os membros: Fabio Iaione, Hana Karina Salles Rubinsztejn e Luciano Gonda. 
Ausente: o representante discente por não ter sido indicado. A Presidente verificou a existência de quorum regimental e declarou aberta a reunião. 
Da pauta constavam os seguintes assuntos: 1) Aprovação Ata. Após leitura, foi aprovada a Ata da 29ª Reunião Ordinária, sem emendas ou 
ressalvas. 2) Expediente. Nenhum item inserido. 3) Homologação Resoluções emitidas ad referendum. Apresentadas pela Presidente, para 
apreciação do Plenário, foram homologadas as Resoluções nº 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 de 2017. 4) Homologação de ata de 
qualificação: Foram homologadas as atas de qualificação de Sílvio Cação de Moraes, ocorrida em 27/6/2017, Eric Maciel Cardoso, ocorrida em 
7/7/2017, Renato de Souza Garcia, ocorrida em 7/7/2017 e Virmerson Bento dos Santos, ocorrida em 22/08/2017. 5) Aprovação de relação aluno-
orientador. Foi aprovada a relação de acordo com a Resolução nº 51/2017, deste colegiado. 6) Aprovação de relação aluno-co-orientador. Foi 
aprovada a relação de acordo com a Resolução nº 52/2017, deste colegiado. 7) Solicitação de aluno. a) Dispensa de exame de proficiência em Língua 
Inglesa: Aprovados os requerimentos de Felipe Pereira Perez e Carlos Renato Alves Gouveia; b) Matrícula fora de prazo: Aprovado o requerimento 
de Felipe Pereira Perez para o semestre 2017-2 nas disciplinas Estudo Dirigido e Inteligência Artificial; c) Não desligamento do curso por não atingir 
desempenho mínimo exigido: Indeferidos os requerimentos de Renato Lemes Peixoto e Chrystian Toigo. 8) Assuntos diversos. Nenhum a assunto foi 
inserido. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às oito horas e trinta e cinco minutos, e eu Leonardo dos Santos Farias, na qualidade de 
secretário, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos membros presentes. 

Campo Grande, xx de xxxxx de 2017. 
(Ata aprovada na 31ª Reunião Ordinária) 

 
  
DÉBORA MARIA BARROSO PAIVA  
Presidente  
FABIO IAIONE 
HANA KARINA SALLES RUBINSZTEJN 
LUCIANO GONDA  

 



Nota 2-B: 

• No campo “Especificação” dos demais tipos de 
documentos (exemplos): 

– Resolução: “Antecipar reunião ordinária 21-9-
2017”; 

– Edital: “Convocação para reunião ordinária de 
21/9/2017”; 

– IS: “Constituir comissão do processo seletivo 
2018-1”. 

 



No caso de Resoluções, Instruções de Serviço, CIs e Despachos, é conveniente descrever parte do conteúdo do documento no 
campo “Número”. Também é aconselhável identificar resoluções ad referendum (ad) e republicadas (rep), para facilitar o controle 

de homologações e de validade dos documentos. 



Nota 3: 

• Para colher assinaturas, consultar o Passo a 
passo SEI - Geral. 



Para publicar o documento (ata, resolução, edital, instrução de serviço) no BSE, é preciso gerar um PDF a partir do SEI. 
Clicar no botão “Imprimir Web”. 



Esta tela dependerá de como funciona o navegador Web utilizado pelo usuário. 
A maioria dos navegadores já possui a opção de “Salvar como PDF” ou “Imprimir como PDF”. 

Recentemente (setembro/2017), o BSE/UFMS não estava aceitando documentos gerados pela opção “Salvar como PDF”. 
Clicar no botão “Imprimir” para gerar o PDF. 



Selecionar o local de armazenamento e clicar no botão “Salvar”. 



Nota 4: 

• Depois de assinado ou publicado no BSE, o 
documento (resolução, por exemplo) pode ser 
inserido como documento externo. 

• Para publicar no BSE, consulte o Passo a passo 
BSE - Publicar documentos. 



Para publicar 



Os processos com acompanhamento especial são localizados clicando no botão “Acompanhamento Especial”. 



Os processos com acompanhamento especial são localizados clicando no botão “Acompanhamento Especial”. 



Os processos com acompanhamento especial são localizados clicando no botão “Acompanhamento Especial”. 



FIM 

 


