CADASTRO DE PROJETO DE ENSINO
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PASSO 1: AUTUAR O PROCESSO DE PROJETO DE ENSINO
•

Para iniciar o processo, a Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica Especial ou Órgão, no site
https://sei.ufg.br/sei/, deverá clicar em “Iniciar processo”, e clicar no ícone:
Selecione este campo para
pesquisar “Projeto de Ensino”

•

Digite na barra de pesquisa “Projeto”, selecionar “Projeto de Ensino”.

Selecione “Projeto de
Ensino” para abrir o
Iniciar o Processo.
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•

Na tela de Iniciar Processo:

•

Preencher os seguintes itens do formulário:
- Especificação: Especificar o tema do Projeto de Ensino
- Classificação por Assuntos: Não Alterar
- Interessados: Nome da Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica Especial ou Órgão que está
cadastrando a solicitação.
- Observações desta unidade: Quando houver necessidade
- Nível de Acesso: Sempre selecionar “Público”
- Salvar
- Após essas ações o processo será autuado, e será gerado o número do processo.

ATENÇÃO!!!
Registrar o número do processo para controle.
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PASSO 2: INSERIR O FORMULÁRIO “PROJETO DE ENSINO”
1. Selecionar o ícone inserir documento:

Clicar em “Inserir
documento”

2. Clicar em

, e digitar na barra de pesquisa: “Projeto de Ensino (Formulário)”;

Clicar neste campo
para pesquisar por
“Projeto de Ensino
(Formulário)”.

Digite “Projeto de
Ensino (Formulário)” e
selecione o item
pesquisado para abrir
o Formulário.

3. Preencher todos os campos do formulário gerado.
-

Título:
No máximo 240 caracteres.

-

Unidade Acadêmica, Unidade Acadêmica Especial ou Órgão Suplementar:
Unidade do coordenador responsável pelo projeto.

-

Coordenador do Projeto:
Nome completo – Informar o número do SIAPE.

-

Colaboradores do Projeto:
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Nome completo e número do SIAPE.
-

Público Atendido:

-

Período de Realização:

-

Justificativa/Referencial Teórico
No máximo 2500 caracteres.

-

OBJETIVOS

-

Objetivo Geral:
No máximo 400 caracteres.

-

Objetivos Específicos:
No máximo 800 caracteres.

-

Metodologia Fundamentada:
No máximo 3000 caracteres.

-

Resultados esperados:
No máximo 1000 caracteres.

-

Cronograma

-

Referências:
No máximo 1000 caracteres.

Após o preenchimento, clicar em “Confirmar Dados”.
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PASSO 3: INSERIR A CERTIDÃO DE ATA DO CONSELHO DIRETOR OU DA CÂMARA REGIONAL
•

Anexar Certidão de Ata clicando novamente em “Inserir documento”

Clicar no
número do
Processo.

•

.

Clicar nesse ícone
para incluir a
Certidão de Ata.

O documento deverá ser inserido em documento Externo:

Pesquise por “Externo” e
clique no item
pesquisado.
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•

No preenchimento do campo do Documento externo, coletar a assinatura no documento físico,
digitalizá-lo e inserí-lo no sistema como documento original.

Inserir a data do
documento.
Pesquisar por
“Certidão de
Ata”.

Selecionar
“Digitalizado
nesta
Unidade”.

Carregar o
arquivo (fazer
upload).

Selecionar
“Documento
Original”.

Selecionar
“Público”.
Selecione
“Confirmar
Dados”.

Selecione o
documento
anexado

•

Clicar em

para “Autenticar documento”.
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PASSO 4: DESPACHAR E ENVIAR O PROCESSO
•

O coordenador do projeto deverá clicar em Inserir documento
, clicar no ícone
barra de pesquisa: “Despacho” e despachar para à PROGRAD para providencias.

Selecione o
Número do
Processo.

•

, digitar na

Clique em
“Incluir
documento”.

Para assinar acione o ícone

Pesquisar por
“Despacho” e
selecionar o item
pesquisado.

Digite o Título do
Projeto de Ensino.

Selecione
“Público”.

Clique em
“Confirmar
Dados”.
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Clique em “Editar
Conteúdo”.

2. clique em
“Salvar”.

3. Depois de
salvar feche a
página.

1. Digite o texto
abaixo e clique em
“Salvar”.

•

Para assinar clique no Ícone “Assinar”
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Passo 5: Enviar processo à PROGRAD
•

Inseridos todos os documentos dos passos anteriores, clicar em
PROGRAD.

e encaminhar o processo à

Clicar em
Enviar
Processo.

Selecione o
número do
Processo.

Pesquise PROGRAD e
selecione o item pesquisado
e Clique em “Enviar”.

Para maiores informações:
Diretoria de Ensino-PROGRAD:
e-mail: densino.prograd@gmail.com
Telefone: (62) 3521-1795.

10

