
ASSINATURAS DE MEMBROS DE UNIDADES ACADÊMICAS DA UFG
DIFERENTES NA MESMA BANCA

Quando um documento no SEI é criado por um usuário de determinada unidade
acadêmica  da  UFG,  inicialmente,  somente  usuários  daquela  mesma  unidade
conseguem assiná-lo utilizando o próprio login. Por exemplo:

01) Secretário, ou coordenador, ou orientador pertencente ao Instituto de Física cria a
ata de defesa;
02) Membro da banca pertencente ao Instituto de Química não consegue assiná-la
utilizando o próprio login (porque foi criada por usuário de uma unidade diferente).

Para assinatura de qualquer documento em condições análogas (formulário de
nomeação de banca, portaria, ata de defesa etc.), há duas possibilidades.

Exemplificaremos com a ata de defesa:

- Opção A (caso mais comum): Orientador ou outro servidor da mesma unidade
(ex: secretário) cria a ata. Em seguida, membro de outra unidade acadêmica
assina a partir do login do orientador no SEI.

01) Estando junto ao orientador durante a defesa, o membro de outra unidade assina a partir
do login do orientador no SEI, bastando digitar o nome do membro da outra unidade e a
senha.

Nome completo e login único 
do membro da outra unidade 
acadêmica aparecem ao digitar



-  Opção B (mais  frequente  em Programas interdisciplinares):  O membro de
outra unidade acadêmica assina utilizando o próprio login, remotamente ou não.

Por exemplo: Secretária pertencente à Faculdade de Ciências Sociais (FCS) cria
a ata. Em seguida, disponibiliza para assinatura do orientador, pertencente à
Escola  de  Música  e  Artes  Cênicas  (EMAC),  e  adicionalmente  para  outro
membro da banca, pertencente ao Instituto de Informática (INF).

01) No documento a ser disponibilizado, clicar em “Incluir em Bloco de Assinatura”.

02) CRIAR o bloco de assinatura (antes de efetivamente incluir o documento no mesmo).

03) Selecionar as unidades acadêmicas dos docentes das outras unidades.

Incluir em Bloco
  de Assinatura

Novo Bloco de
   Assinatura

Nome da unidade acadêmica
         aparece ao digitar

Descrição: o título aqui digitado aparecerá no login 
dos usuários da(s) outra(s) unidade(s) 
acadêmica(s), no menu inicial esquerdo do SEI, em 
“Blocos de Assinatura”. Veremos isso mais adiante.

Observe que 
estamos no login da 
FCS, unidade onde 

a ata foi criadaDocumento a ser 
disponibilizado (neste exemplo, 
a ata) para assinatura em outra 

unidade acadêmica.



04) Incluir o documento no bloco de assinatura criado.

05) No menu inicial do SEI, à esquerda, clicar em “Blocos de Assinatura”.

Obs: ainda se trata do usuário da Faculdade de Ciências Sociais (FCS), o qual criou a ata.

06) No bloco de assinatura pertinente, clicar em “Disponibilizar Bloco”.

Selecionar documento

Selecionar bloco 
criado

Incluir

Disponibilizar Bloco
Após essa operação, estado 

mudará para “Disponibilizado”



07) Membro da unidade acadêmica diferente daquela de quem criou a ata faz login no SEI.

08) No menu inicial do SEI, à esquerda, membro da unidade acadêmica diferente clica em
“Blocos de Assinatura”.

Obs:  Agora,  estamos no login  do usuário da unidade acadêmica diferente daquela de
quem criou a ata. Neste exemplo, da Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC).

09)  Membro  da  unidade  acadêmica  diferente  clica  no  ícone  da  caneta  para  assinar  o
documento  disponibilizado,  ou;  prossegue  clicando  no  número  do  bloco  de  assinatura  /
número do processo / documento (para visualizar todo o processo, ou o documento, antes de
assinar).

Clicando no número do Bloco, 
prossegue para a tela com o link 

do número do processo.

Clicando no ícone da caneta, 
prossegue diretamente para assinatura 

do(s) documento(s) do Bloco.

Descrição digitada quando o Bloco 
foi criado pela outra unidade.



10) Caso se clique no número do bloco, a seguinte tela é aberta:

11) Em seguida, pode-se visualizar o processo e/ou o documento, e clicando no ícone da caneta
com o documento aberto, pode-se assinar.

12) Procedimento para assinatura.

Clicar aqui para 
visualizar processo

Ou, clicar aqui para 
visualizar documento

Ou, clicar aqui para 
assinar sem visualizar

Observe que a ata 
foi criada por 

usuário da FCS

Observe que o 
usuário logado é 

da EMAC
Clicar para 

assinar


