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Míni Tutorial: Editando a ata 

do exame de qualificação e 

ou defesa de dissertação no 

SEI! (Sistema Eletrônico de 

Informações - Versão 3.1.3) 

UFG 
 

 

 

 

 

Com Jully Anne Ribeiro da Cruz 
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  Vamos falar sobre a ATA DA SESSÃO, EDIÇÃO DA ATA e as ASSINATURAS 

EM ATA.  

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: As ações a seguir só podem ser realizadas posterior ao login no 

sistema (FAÇA LOGIN). 
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A Ata da sessão do exame de 

qualificação e ou defesa de 

dissertação no SEI! (Sistema Eletrônico de Informações - 

Versão 3.1.3) UFG 
 

A ata da sessão do exame de qualificação e ou 

de defesa da qualificação é um documento de 

grande importância para a legitimidade do 

processo, por isso é preciso ter uma atenção 

especial. 

 

Você, possivelmente, encontrará a ata da sessão do seu orientando 

preparada para o final da sessão em que você só precisará “editar” e 

“assinar” (se for esse o caso, vá para a página 08). Contudo, caso a ata 

não esteja incluída no seu processo de qualificação 

e ou defesa você deverá realizar o seguinte 

procedimento. 

 

 Anexar a Ata da sessão do Exame de 

qualificação e ou defesa de 

dissertação. Para isso clique no ícone 

“incluir documento”. 

Ao clicar em “Incluir Documento”, a seguinte página será aberta. Nela 

você deve escolher o tipo de documento a ser incluido.  

Nela você 

irá escolher 

a opção de 

ata da 

sessão 

referente ao 

seu 

processo. 

Figura 01 Página de escolha do Tipo de Documento a ser incluído no processo. 
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Nessa etapa vamos preencher, como de costume, todos os itens 

nominados em negrito. Na página em questão preencha o Número 

(referente ao número de ata) e o Nível de Acesso. Para esse tipo de 

processo marque a opção “Público” e clique em “Salvar”. 

 

A próxima página a ser exibida é a página da ata do processo, junto dela 

abrirá uma janela a parte para a edição dos dados de ata com um texto 

predeterminado, faça as mudanças nos campos em negrito entre 

colchetes. 

 

Após a edição você deve salvar 

e assinar. 

Figura 02 Barra Nível de Acesso. 

Figura 9 Página do processo. 

Figura 03 Janela Pop Up para edição do conteúdo 01 
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Em seguida deve pedir para as demais partes assinarem, para isso é 

necessário que todos estejam cadastrados no SEI! UFG. 

Na página da Ata da sessão, você encontrará o seguinte menu: 

 

Para a liberação das assinaturas dos demais membros da banca 

examinadora clique no ícone “Incluir em Bloco de Assinaturas”  

caso o(a) examinador(a) esteja vinculado a alguma unidade da UFG. 

Caso o(a) examinador(a) seja um membro externo a UFG clique no ícone 

“Gerenciar Liberações para Assinatura Externa” . 

• Incluindo em Bloco de Assinaturas . 

Ao abrir a referida página, apareceram uma caixa chamada “Bloco”, as 

opções “Incluir” e “Novo” e uma lista com campo de seleção de 

documentos viáveis para assinatura. 

Marque apenas o campo que remete ao documento de ATA e clique 

em “Novo”. 

Figura 04 Página Incluir Bloco de Assinatura 01. 

Figura 05 Página Novo Bloco de Assinatura. 
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Preencha o campo “Descrição” com o nome dos(as) examinadores(as) 

e o campo “Unidades para a Disponibilização” e em seguida clique em 

“Salvar”. 

De volta a página “Incluir em Bloco de Assinatura”, note que o campo 

“Bloco” apresentará uma numeração e o texto da sua descrição.  

Já com o documento selecionado clique em “Incluir”.  

 

O documento selecionado para as assinaturas ficará em amarelo 

e o número do bloco irá aparecer na tabela assim como mostra 

a figura 07. Clique no número do bloco e será redirecionado para 

a página Bloco de Assinaturas. 

Figura 06 Página Incluir Bloco de Assinatura 02. 

Figura 07 Página Incluir Bloco de Assinatura 03. 

Figura 08 Página Bloco de Assinaturas. 



 

 7 

O bloco que você acabou de criar aparecerá destacado em amarelo. 

Para concluir a operação, liberando as assinaturas para os 

examinadores, clique no ícone “Disponibilizar 

Bloco” . Ao clicar no ícone o seu bloco 

mudará as opções possíveis no campo “Ações” 

exibindo apenas os ícones “Processos no Bloco” 

e “Cancelar Disponibilização”

. 

Pronto! Isso significa que sua Ata poderá ser assinada pelos demais 

examinadores da sessão. 

• Gerenciando Liberações para Assinatura Externa” . 

Ao clicar no ícone a seguinte página irá se abrir: 

Selecione a única opção possível em “E-mail da Unidade” e digite o 

nome ou e-mail do(a) Examinador(a) na caixa de texto “Liberar 

Assinatura Externa Para:”. 

Figura 09 Página do Gerenciamento de Assinaturas Externas. 
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Se o(a) Examinador(a) estiver devidamente cadastrado no SEI! o nome 

dele e e-mail aparecerá, você deve selecionar o campo relativo a ele. 

A imagem abaixo mostra como deve estar a sua ação após a seleção 

do indivíduo que receberá a liberação da assinatura na nomeação. 

Você pode ainda escolher se a pessoa poderá visualizar o processo de 

forma integral ou não. Caso deseje que ela tenha acesso as próximas 

ações, assinale a opção “Com visualização integral do processo”. 

Para concluir, clique em liberar . 

 

Editando uma Ata pré redigida. 

Na página da ata você encontrará o seguinte menu de opções possíveis. 

 

Figura 10 Caixa de texto "Liberar Assinatura Externa para". 

Figura 11 Caixa de seleção "Com visualização integral do processo". 
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Clique no ícone “Editar Conteúdo” . 

Uma janela em Pop Up irá saltar em sua tela, essa é a janela de edição 

do conteúdo da ata. 

Confira os dados expostos na Ata pré-redigida e faça as alterações que 

dizem respeito a aprovação do discente e aquilo que achar necessário. 

Caso haja sugestão de mudança de título, preencha o referido campo. 

Salve e Assine. 

Após a sua assinatura peça para os demais 

examinadores assinarem.  

Eles devem encontrar a ata no campo “Bloco de 

Assinaturas” na página inicial do SEI, também 

chamada de “Controle de Processos”. 

ATENÇÃO!  

Caso as assinaturas não estejam disponibilizadas, confira o passo a passo 

nas páginas de 05-08 para assinatura de membros externos e internos. 

Figura 12 Janela Pop Up para edição do conteúdo 02. 
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Até mais! 

 

 


