
PASSO 08 – MEMBROS DA BANCA DE DEFESA (TODOS)

Aqui, há três casos possíveis:

- Opção A – assinatura presencial;
- Opção B – assinatura remota (webconferência);
- Opção C – programas interdisciplinares, com assinatura remota ou não – para
essa opção, vide os casos especiais de assinatura – tutorial disponível aqui.

- Opção A (assinatura presencial): Todos assinam presencialmente, a partir do login
de  um  usuário  interno  do  SEI/UFG.  Esse  usuário  interno  logado  (por  exemplo,
orientador) precisa ser da mesma unidade da UFG de quem criou o documento (p. ex:
secretário), ou ser ele mesmo o criador.

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

1.1)  Se  necessário  editar  antes  de  assinar,  seguir  sempre  o  texto-padrão disponível  no SEI.
Normalmente, após assinar não é possível editar.

 

02)

Nome e e-mail do membro 
usuário externo previamente 
cadastrado aparecem ao digitar. 
Idem para os demais membros 
usuários internos da UFG.

(Com o documento selecionado)

Editar, se 
necessário

Assinar

https://posgraduacao.if.ufg.br/up/7/o/Assinaturas_membros_unidades_UFG_diferentes_na_mesma_banca_versao_5.pdf


-  Opção  B  (assinatura  remota  -  webconferência):  O  membro  usuário  externo
assina remotamente, após disponibilização por um usuário interno da UFG.

01)  Com o  documento  selecionado  (ata),  o  orientador  disponibiliza  para  o  membro 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) Membro usuário externo recebe um e-mail com as instruções e o link para assinar. Atenção:
orientá-lo a não assinar antes do fim da defesa e das possíveis edições da ata.

03) Membro usuário externo faz o login a partir do link recebido.

Gerenciar liberações para assinatura externa

Nome e e-mail do membro usuário externo 
previamente cadastrado aparecem ao digitar

Selecionar documento

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



04) Membro usuário externo clica no documento.

05) Membro usuário externo assina.

5.1)

5.2)


