Tutorial: assinatura de documentos do Estágio no SEI

1- Primeiro passo: acesse o link < https://ufgvirtual.ufg.br/p/26252-sei-ufg> e
clique em “SEI UFG- usuário externo, conforme a ilustração abaixo:

2- Segundo passo: selecione a opção “esqueci a minha senha” (figura 2) informe o
seu e-mail cadastrado no momento da matrícula (figura 3) e clique em “gerar
nova senha”. Uma senha de acesso será encaminhada automaticamente para o
seu e-mail.
Figura 2

Figura 3

A rotina de migração de dados é realizada apenas uma vez para cada número de CPF
cadastrado e não há atualização automática de alterações do cadastro do SIGAA.
Mesmo que o estudante mude de curso e de número de matrícula os dados de cadastro
no SEI não serão alterados. A conta de e-mail é a forma de acessar o ambiente de
usuário externo do SEI. Caso o estudante perca acesso à conta informada no momento
da matrícula deve seguir os seguintes passos:
Atualizar o endereço de e-mail no SIGAA,
Solicitar ao Cidarq a correção da conta de e-mail no SEI-UFG
A solicitação deve ser direcionada para o e-mail sei@ufg.br.

3- Terceiro passo: acesse novamente o SEI, insira o e-mail e a nova senha gerada.

4- Quarto passo: acesse os documentos que aparecerão para você. Se não aparecer,
aperte F5 ou insira na barra de busca o número do processo correspondente.

Professor responsável pelo Estágio

Número do processo correspondente

Profa. Silvana

23070.044002/2020-34

Prof. Ulysses

23070.043985/2020-91

Profa. Neuza

23070.041948/2020-49

5- Quinto passo: clique no documento “Termo de Responsabilidade” e, em seguida,
clique no ícone que aparece o desenho de uma caneta.

6- Sexto passo: ao abrir a tela de assinatura, como mostra a figura acima, verifique
o seu nome, digite a sua senha de acesso e aperte ENTER. Você poderá conferir
a sua assinatura logo no final da página.

7- Sétimo passo: confira se assinou todos os documentos designados a você e
feche a página. Por enquanto, assine apenas o “Termo de Responsabilidade”,
conforme o exemplo abaixo.

Observação: Após a assinatura de todos os discentes, os professores
responsáveis pelas disciplinas de Estágio, bem como os coordenadores de
Estágio do respectivo curso deverão assinar “O Termo de
responsabilidade”, a “Certidão de ata” e o “Ateste” (o qual será inserido

no SEI pelo professor orientador depois que os alunos entregarem o
Relatório final).
Figura 9: Ateste de Estágio Obrigatório Coletivo
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