Tutorial: Elaboração de Ata de Defesa de Dissertação/ Tese pelo SEI-Unifesp
ANTES DA DEFESA:
Passo 01: Acesse o sistema SEI-Unifesp com o seu login e senha da Intranet-Unifesp: sei.unifesp.br

Passo 02: Selecionar opção de acesso

Passo 03: Iniciar Processo

Passo 04: Escolha o Tipo de Processo
Você pode procurar o tipo de processo na lista (disponível pelo botão +/- circulado):

Ou digitar o termo de busca do tipo de processo:

Passo 05: Preencha as informações de identificação do processo necessárias (algumas já estarão preenchidas
pelo próprio sistema)

O processo foi aberto, mas ainda não contém documentos.

Passo 06: Incluir documento

Passo 07: Escolher o tipo de documento que será inserido: “Ata de Defesa Dissertação e Tese”

Passo 08: Inserir descrição do documento. O restante estará preenchido pelo próprio sistema.

Passo 09: Um documento editável surgirá em uma segunda tela

Outra possibilidade de acessar este documento é clicando sobre ele e depois sobre o ícone de edição de
conteúdo:

Passo 10: Assinatura da Ata
Após editado o conteúdo, temos três opções de assinaturas eletrônicas:
1) Membro da banca interno - que possui acesso ao SEI-Unifesp do PPG;
2) Membro da banca interno à Unifesp e externo ao PPG – que possui acesso ao SEI-Unifesp;
3) Membro externo à Unifesp.
IMPORTANTE: A ata só poderá ser assinada após TODAS AS ALTERAÇÕES/ DELIBERAÇÕES
DA BANCA. Se for assinada antes das alterações necessárias o documento terá que ser cancelado e
refeito.

Membro da banca interno (orientador do PPG com acesso ao SEI-Unifesp)
Neste caso, basta o membro do PPG acessar o sistema SEI-Unifesp (sabendo o número do processo), acessar
o documento, clicar sobre o ícone representado por uma caneta e assinar o documento com login e senha da
Intranet-Unifesp.
Sugestão: Envie um e-mail ao membro da banca com o número do processo no dia da Defesa.

Membro da banca interno à Unifesp e externo ao PPG (com acesso ao SEI-Unifesp)
Neste caso, o documento (ata) precisará ser inserido em um bloco de assinaturas que será disponibilizado
para o membro da banca, através do acesso dele (acesso pelo SEI do Programa ou Departamento vinculado).

Criar bloco de assinatura(s) novo:

Descrever nome(s) do(s) assinante(s) e selecionar o PPG ou Departamento vinculado (a unidade para qual o
bloco será disponibilizado):

Salvar:

Selecionar o documento e incluir no bloco de assinatura criado:

Acessar o bloco de assinatura:

Disponibilizar o bloco:

OBS: Deixar o bloco de assinaturas pronto, mas disponibilizá-lo apenas após todas as alterações da
ata/ deliberação da banca.

Membro externo à Unifesp
Neste caso, o membro externo à Unifesp deverá receber com antecedência as orientações para cadastro de
usuário externo no SEI-Unifesp.
O(a) secretário(a) deverá apenas gerenciar a liberação dessa assinatura externa:

A visualização integral ao processo não é necessária. Salvar liberação:

Usuário liberado:

Sugestão: Após a deliberação da banca e realizadas todas as alterações na ata, enviar ao membro externo à
Unifesp o link para assinatura com login e senha pessoal de usuário externo:
https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0

Passo 11: APÓS A DEFESA
Defesa realizada, ata alterada e devidamente assinada...
Agora basta enviar o processo à Câmara de Pós-graduação e Pró-reitoria de Pós-graduação em Pesquisa da
Unifesp

Manter o processo aberto na unidade é uma opção para acompanhar o seu andamento mais facilmente
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