
PASSO 02 – ESTUDANTE

O  estudante  precisará  gerar  sua  senha,  ao  acessar  o  SEI/UFG  como  usuário
externo pela primeira vez. Para tanto:

01) Acessar o link de cadastro de usuário externo no site UFG Virtual (disponível
aqui).

1.1) Clicar em “Esqueci minha senha”.

1.2) Digitar mesmo e-mail de sua matrícula de estudante no SIGAA.

1.3) Se o e-mail não chegar, olhe sua caixa de Spam. O e-mail poderá demorar
alguns minutos ou mais. NUNCA clique em “Gerar nova senha” mais de uma vez,
aguarde o e-mail chegar.

Utilizar mesmo e-mail 
cadastrado no SIGAA 
(sistema de matrícula).

Clicar.

Clicar.

https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0


Após gerada a senha, há duas opções para assinar:

-  Opção A –  assinatura utilizando login  de  um usuário  interno do SEI/UFG
(orientador, secretário etc);
- Opção B – assinatura utilizando login do estudante  (o estudante é um usuário
externo do SEI/UFG).

- Opção A (utilizar login de um usuário interno): Estudante assina a partir do login
de  um  usuário  interno  do  SEI/UFG.  Esse  usuário  interno  logado  (por  exemplo,
orientador) precisa ser o criador do documento, ou ser da mesma unidade da UFG de
quem criou o documento (por exemplo, secretário).

01)  Estando  junto  a  um usuário  interno  do  SEI/UFG  (p.  ex:  orientador  ou  secretário)  da
unidade de quem criou o documento, estudante assina a partir do login desse usuário.

1.1)

 

1.2)
Nome e e-mail do 

estudante aparecem 
ao digitar.

(Com o documento 
selecionado)

Clicar



- Opção B (utilizar login do estudante): O estudante (que é usuário externo) assina
utilizando o próprio login, após disponibilização por um usuário interno da UFG.

01)  Com  o  documento  selecionado,  o  orientador,  secretário  ou  outro  usuário  interno
disponibiliza para o estudante (usuário externo) assinar.  O orientador precisa ser da mesma
unidade da UFG de quem criou o documento (p. ex: secretário), ou ser ele mesmo o criador, para
conseguir disponibilizar.

1.1)

1.2)

02) Estudante recebe um e-mail com as instruções e o link para assinar.

Nome e e-mail do estudante 
aparecem ao digitar

Visualizar todo o processo, ou 
somente o documento a ser assinado.

(Com o documento 
selecionado)

“Gerenciar Liberações 
para Assinatura Externa”



03) Estudante faz o login a partir do link recebido.

04) Estudante clica no documento.

05) Estudante assina.

5.1)

5.2)


