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Abertura do Processo

▸ O processo será aberto via SEI pelo Coordenador(a) de curso junto ao 
Estudante.

▸ Em seguida, é preciso enviar o processo para a PROGRAD-UFJ.
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Acesse o SEI: www.sei.ufg.br



4

No menu do lado esquerdo, clique em Iniciar processo
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Clique no ícone + (Exibir todos os tipos)
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Na barra de buscas, busque por Mobilidade e selecione a opção Mobilidade 
Acadêmica Nacional
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Preencha a Especificação do processo conforme ilustra a figura e depois clique 
em Salvar
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Selecione a opção para Incluir documento
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Na barra de buscas, busque por Ofício e selecione a opção OFÍCIO
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Preencha a Descrição do documento conforme ilustra a 
figura e depois clique em Confirmar Dados
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Preencha o Ofício com as informações abaixo e depois o assine 

Assunto: Programa de Mobilidade Acadêmica Nacional - UFJ

Prezado(a),

a Coordenação do Curso de XXXX explicita a intenção do discente XXXX, matrícula XXXX, em participar 
do Programa de Mobilidade Acadêmica, com intenção de participar de atividade na Instituição de Ensino 
Superior XXXX.

Encaminho os documentos necessários e o plano de trabalho produzido pelo estudante e Coordenação com 
as componentes curriculares a serem cursadas.

Atenciosamente,
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Selecione a opção para Incluir documento
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Selecione a opção para Externo, e insira os documentos necessários
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Insira os seguintes documentos como um arquivo único no formato PDF

• Documentos de Identificação RG, CPF e Título de eleitor.

• Formulário: Modelo de Plano de Estudos para preenchimento junto ao Coordenador(a) do Curso antes 
de realizar o Peticionamento Eletrônico.

• Histórico Acadêmico (SIGAA).

• Formulário: Participação/Prorrogação no Programa de Mobilidade Estudantil entre Instituições Públicas 
do Estado de Goiás (PMIPES).

• Certidão de Aprovação da Unidade (pode ser ).

Após inserir os documentos no processo, crie um Despacho e envie para a COGRAD-REJ 
(Coordenação de Graduação - Regional Jataí)



Peticionamento Eletrônico 
Programa PMIPES-GO

Para dúvidas, entre em contato:
mobilidade@ufj.edu.br


