
Com relação ao cadastro no SEI é ato pessoal e intransferível, independe do tipo de 

processo que o usuário externo venha atuar posteriormente, e o procedimento de 

cadastro é padrão para todos os usuários, ou seja, precisam seguir todos os requisitos 

para serem habilitados e estarem aptos a assinar eletronicamente documentos no âmbito 

da UFG. 

 

Com relação a processos de bancas, para usuários externos que não queiram e não 

possam realizar o cadastro no SEI, a normativa da PRPG em anexo prevê: 

 

[..] As assinaturas dos membros externos das bancas nas atas de defesa poderão ser 

substituídas pela assinatura do Presidente da Comissão Examinadora e/ou do 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação.[...] 

 

É uma decisão facultativa da unidade acadêmica substituir as assinaturas nos 

processos de bancas pelas ocupantes das duas funções elencadas. Maiores detalhes 

sobre a normativa, entrar em contato com a PRPG, unidade competente pela Pós-

Graduação. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 
PASSOS PARA CADASTRO COMO USUÁRIO EXTERNO DO SEI-UFG 
 
 
Observação: O cadastro é pessoal e intransferível e deve ser efetuado pelo próprio 
usuário externo, com os seus próprios dados, e não por terceiros. 
 
 
Primeiro passo:  O usuário externo deve preencher o formulário eletrônico disponível 
no seguinte link: 
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cad
astro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_extern
o=0. A habilitação não é automática, para ser habilitado e conseguir acessar o sistema, 
é necessário encaminhar os documentos (segundo passo), conforme orientação 
automática que o sistema encaminha ao e-mail informado no cadastro eletrônico.  
  
Segundo passo: Após o preenchimento do formulário eletrônico, o usuário deve 
encaminhar a documentação necessária à sua habilitação diretamente para o e-mail 
sei@ufg.br. Com relação ao cadastro como usuário externo no SEI-UFG, 
disponibilizamos três opções de envio via e-mail dos documentos pelos usuários 
externos do SEI, que poderão escolher conforme a que achar melhor: 
 
 
Primeira opção de envio: Caso o usuário possua Certificado Digital padrão ICP-
Brasil: 

• Termo de Declaração de Concordância e Veracidade assinado com certificado 
digital pelo usuário; 

•  cópia de documento de identidade oficial com foto. 

 
 

https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
mailto:sei@ufg.br
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/965/o/Termo_de_Declara%C3%A7%C3%A3o_de_Concord%C3%A2ncia_e_Veracidade.pdf


Segunda opção de envio: Caso o usuário encaminhe a documentação pelo seu e-
mail institucional, com domínios como @unb.br, @senado.br,@ufmg.br, @ufrj.br, 
por exemplo. 

• Cópia de Termo de Declaração de Concordância e Veracidade assinado 
manualmente ou com certificado digital padrão ICP-Brasil pelo usuário; 

• cópia de documento de identidade oficial com foto. 

 
 
Terceira opção de envio: Caso o usuário encaminhe a documentação por e-mail 
particular, com domínios como @gmail. com, @htmail.com, @yahoo.com, 
@globo.com, @terra.com, etc. 

• Cópia de Termo de Declaração de Concordância e Veracidade assinado 
manualmente pelo usuário; 

• cópia de documento de identidade oficial com foto; 
• selfie portando o documento de identidade oficial em mãos, conforme figura 

abaixo. 

 
 

 
 
 
Os procedimentos de cadastro estão regulamentados na Orientação Normativa 
Cidarq 04, de 09 de abril de 2019. 
 

 

http://unb.br/
http://senado.br/
http://ufmg.br/
http://ufrj.br/
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/965/o/Termo_de_Declara%C3%A7%C3%A3o_de_Concord%C3%A2ncia_e_Veracidade.pdf
http://htmail.com/
http://yahoo.com/
http://globo.com/
http://terra.com/
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/965/o/Termo_de_Declara%C3%A7%C3%A3o_de_Concord%C3%A2ncia_e_Veracidade.pdf
https://www.sei.ufg.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=645024&id_orgao_publicacao=0
https://www.sei.ufg.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=645024&id_orgao_publicacao=0

