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Clique 
aqui

Clique 
aqui

ACESSAR O PORTAL UFGVIRTUAL

https://ufgvirtual.ufg.br/


Primeiro 
acesso: clique 
em "Esqueci 

minha senha”.

Primeiro 
acesso: clique 
em "Esqueci 

minha senha”.

ACESSO AO SISTEMA 



ACESSO AO SISTEMA 

Digite seu e-mail 
cadastrado no 

SIGAA

Clique no botão 
“Gerar nova 

senha”.

A senha gerada será enviada no e-mail.

1º

2º

Contas de e-mail do Yahoo e Hotmail: Verificar a caixa 
de spam.
Para maiores informações acessar o site do cercomp. 

https://www.cercomp.ufg.br/n/65273-atencao-comunidade-academica-que-utiliza-hotmail-no-ufgnet


TELA DE ACESSO AO PETICIONAMENTO

Clique para 
alterar sua 

senha

Clique para 
alterar sua 

senha



TELA DE ACESSO AO PETICIONAMENTO

Nesta função, recibos 
de protocolos estarão 

disponíveis após a 
finalização do 

Peticionamento

Nesta função, recibos 
de protocolos estarão 

disponíveis após a 
finalização do 

Peticionamento



TELA DE ACESSO AO PETICIONAMENTO

Clique para 
iniciar um 

peticionamento

Clique para 
iniciar um 

peticionamento



TIPOS DE PROCESSOS

Clique no processo 
que deseja iniciar

Clique no processo 
que deseja iniciar

Atenção
O aluno deve escolher o tipo 

de processo observando a 
regional

Observação
Já estão disponíveis 10 tipos de 

processos



PETICIONAR PROCESSO NOVO

Leia com atenção as 
orientações

Leia com atenção as 
orientações

Especifique o tipo de processoEspecifique o tipo de processo

Seu nome aparece aquiSeu nome aparece aqui

Preencha o formulário que irá abrir com todas as informações 
solicitadas. Como o arquivo é editável, por favor não alterar ou 
apagar, apenas preencha adicionando suas informações.

Preencha o formulário que irá abrir com todas as informações 
solicitadas. Como o arquivo é editável, por favor não alterar ou 
apagar, apenas preencha adicionando suas informações.

Veja as orientações 
sobre esse documento 
na próxima página.

Veja as orientações 
sobre esse documento 
na próxima página.

1º

2º

Insira o seu 
histórico

Passe o mouse em cima do ponto de 
interrogação e você terá mais informações.

Passe o mouse em cima do ponto de 
interrogação e você terá mais informações.

Ao finalizar todos os 
procedimentos, clique em 
peticionar para assinar o 
documento

Ao finalizar todos os 
procedimentos, clique em 
peticionar para assinar o 
documento

4º

3º



DOCUMENTO PRINCIPAL A SER PREENCHIDO

Preencha todas essas 
informações.

Preencha todas essas 
informações.

1º

2º

Após o preenchimento 
das informações clique 

em salvar.

Após o preenchimento 
das informações clique 

em salvar.

OBS: Este documento é editável, 
favor não alterar ou apagar nada. 
Apenas preencha com as 
informações solicitadas



FINALIZANDO O PROCESSO

Escolha a função DiscenteEscolha a função Discente

Digite sua senha de acesso ao SEIDigite sua senha de acesso ao SEI

Clique em Assinar para finalizar o 
processo

Clique em Assinar para finalizar o 
processo

1º

2º

3ºLeia com atenção as 
informações

Leia com atenção as 
informações
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