
CADASTRANDO NO SEI/UFG  - PROCESSOS DE DEFESAS E
QUALIFICAÇÕES DE PÓS-GRADUAÇÃO

1. Acesse : sei.ufg.br e digite seu usuário e senha

2. Clique em iniciar processo, no lado superior esquerdo:

3. Escolha o tipo de processo. Para aparecerem todas as opções, clique 
no pequeno círculo verde     :      +



4. Vá até a opção Pós-Graduação e escolha o item que deseja. Existem 
essas opções abaixo, clique em iniciar processo para defesa de mestrado ou
doutorado ou qualificação de mestrado ou doutorado: 

5. Aparecerá o formulário com as especificações abaixo. Preencha com 
os dados básicos de especificação (defesa de mestrado do aluno...), clique 
em nível de acesso público e em salvar:

6. O processo está gerado e agora você deve incluir o documento 
“nomeação de banca de mestrado, doutorado, qualificação”. Para isso, 
clique no primeiro ícone, conforme abaixo. 



7. Na sequência aparecerá o tipo de formulário:

8. Clique no tipo de formulário que você deseja e será aberta uma 
janela para preencher os dados relativos aos membros da banca: 

9. Após preencher o formulário de solicitação de nomeação de banca, 
confirme os dados e assine (para assinar eletronicamente, você deve clicar 
no ícone na parte superior da tela): 



10. Importante: você deve solicitar que o/a orientando/a também assine 
eletronicamente o documento. Para isso, clique no ícone “Gerenciar 
Liberações para Assinatura Externa”.  
No campo e-mail da unidade, clique no endereço que aparecerá 
automaticamente “UFG/noreply”. No campo liberar assinatura externa 
digite o nome ou endereço eletrônico do/a aluno/a (o mesmo que ele/a tem 
cadastro na UFG) e, automaticamente, aparecerá a listagem para que você
clique no endereço.  Clique em “com visualização integral do processo” e, 
por fim, em liberar. O/A orientando/a receberá um e-mail avisando que o 
processo está disponível para ele/a assinar.

11. IMPORTANTÍSSIMO: Após os procedimentos de assinaturas (sua e 
do/a orientando/a) você deve enviar o processo para a GCPI (Gerência de 
Cursos e Programas Interdisciplinares -  sigla que identifica o PPGIDH e 
os demais programas de pós-graduação interdisciplinares no Sistema). O 
envio é feito clicando no ícone:

 



12. FUNDAMENTAL: Informe na secretaria do PPGIDH que você abriu
o processo e o número dele, para que os procedimentos posteriores sejam 
realizados (portaria, ata, reserva de sala, etc). Você pode fazer isso 
enviando uma mensagem no próprio SEI.  Para tal, clique no ícone
e digite o endereço eletrônico da pessoa para a qual deseja
informar (o/a secretário do PPGIDH, por exemplo, ou demais
pessoas que considerar necessário avisar).

13.  Sobre membro externo nas bancas: ao convidar um membro externo
para a banca é importante que você informe a necessidade dele(a) se 
cadastrar antecipadamente no SEI, a fim de assinar eletronicamente a ata 
logo após a realização da banca de defesa. A PRPG disponibiliza o passo a 
passo para esse procedimento na aba “PRPG – Orientações”. O link é este:
http://prpg.ufg.br/p/28822-bancas  -de-defesa-de-mestrado-e-doutorado-  
pelo-sei 

Para facilitar, estamos encaminhando o arquivo em PDF com essas 
orientações, caso você necessite enviar para o convidado externo. 


