


Acesse o Link para usuários 

externo.  



ACESSO AO SISTEMA 

Digite seu Login e senha. 

Caso não tenha senha, clique em 

"Esqueci minha senha”, digite seu 

e-mail cadastrado no SIGAA e 

clique no botão “Gerar nova 

senha”. 

Sua nova senha será 

enviada no seu e-mail 

e com isso, você 

poderá acessar 

normalmente. 



TELA DE ACESSO AO PETICIONAMENTO 

Você pode alterar sua senha 

Recibos de 

protocolos, estarão 

disponíveis após a 

finalização do 

Peticionamento 

Função para iniciar um 

Peticionamento 



TIPOS DE PROCESSOS 

Escolha o tipo 

de processo que 

deseja iniciar. 



PREENCHIMENTO DO PETICIONAMENTO 

Leia com 

atenção as 

informaçõe

s 
Neste campo 

preencha com o 

tipo de 

mobilidade PME 

ou PMIPES 
Seu Nome 

deve aparecer 

aqui! 



PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DA MOBILIDADE 

Preencha o formulário com todas as 

informações solicitadas, Como o arquivo é 

editável, por favor não alterar ou apagar, apenas 

preencha adicionando suas informações. 



PREENCHA TODOS OS CAMPOS  

Os campos 

são editáveis. 

Por favor não 

exclua 

nenhum deles. 
Após todo o 

preenchimen

to clique em 

salvar. 



PREENCHA COM OS COMPONENTES 

CURRICULARES A SEREM CURSADOS 

Leia as informações com 

atenção 



PREENCHA COM OS COMPONENTES 

CURRICULARES A SEREM CURSADOS 

Leia as informações com 

atenção 
Importante! 



DOCUMENTO A SER INSERIDO: HISTÓRICO OBTIDO 

PELO SIGAA  

Selecione o 

arquivo do seu 

histórico que 

deseja anexar. 

Selecione o 

tipo histórico 

na lista. 

Digite aqui um 

texto 

explicativo do 

documento. 

Escolha o formato do documento, 

caso ele tenha sido obtido 

diretamente em formato PDF pelo 

SIGAA selecione este formato. 

Escolha o formato do 

documento, caso ele tenha 

sido obtido digitalizado do 

documento original obtido 

pelo SIGAA. 

Escolha o tipo 

de conferência. 

Clique no botão 

para adicionar 

o documento. 



DOCUMENTO A SER INSERIDO: IDENTIDADE 

DIGITALIZADO 

Selecione o 

arquivo da sua 

Carteira de 

Identidade. 

Selecione o tipo 

Documento de 

Identificação na 

lista. 

Digite aqui um 

texto 

explicativo do 

documento. 

Escolha o formato do documento, 

caso ele tenha sido obtido 

diretamente em formato PDF. 

Escolha o formato do 

documento, caso ele tenha 

sido obtido digitalizado do 

documento original. 

Escolha o tipo 

de conferência. 

Clique no botão 

para adicionar 

o documento. 



FINALIZANDO O PETICIONAMENTO 

Finalizado todos os preenchimentos 

clique no Botão Peticionar para 

assinar o documento 



FINALIZANDO O PETICIONAMENTO 

Seu nome deve 

aparecer aqui. 

Escolha a função 

Discente. 

Digite sua senha para 

assinar o documento de 

peticionamento e clique 

no Botão Assinar. 

Leia 

com 

Atenção 


