
Peticionamento - REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL

1. O (a) discente de pós-graduação deverá realizar o cadastro de usuário externo
no SEI (não é necessário enviar a documentação mencionada)

2. Link para cadastro:  https://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/categoria-sei/261-
usuario-externo

Peticionar

1- Para acessar o SEI use o login e senha de acesso cadastro no sistema.

https://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/categoria-sei/261-usuario-externo
https://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/categoria-sei/261-usuario-externo


2. Localize o menu do SEI (coluna cinza), opção: Peticionar – processo novo

3. Escolha o tipo de processo no campo pesquisa opção:

 3.1  Pós Graduação: Repositório  Institucional  Unifesp  e clique  sobre  o
processo.

 (Processo disponível para os discentes: Escola Paulista de Medicina, Campus
Osasco, Campus Diadema e Instituto IMAR Baixada Santista).

3.2 Pós Graduação: Repositório Institucional Unifesp  e clique sobre o processo.

(Processo  disponível  para  os  discentes:  Escola  Paulista  de  Enfermagem,
campus São José dos Campos, campus Guarulhos e Instituto ISS Baixada
Santista).





4  -  Dados  do  Peticionamento  -  [insira  as  informações  e  o  Formulário
Repositório Institucional e o upload do Relatório de Similaridade]

Especificação: motivo do processo. 

Escreva - Docs para finalização do curso – PPG- [sigla do curso] Me/Do –
[inserir nome do aluno(a)-pode ser abreviado]

Cidade: Escolha  a  cidade  onde  se  localiza  o  Campus  Unifesp  em  que  você
realizou o seu mestrado/doutorado. [São José dos Campos]



Interessado: Aparecerá o nome do discente

Documento  principal: Formulário  do  Repositório  Institucional  

[ PROPGPQ - TERMO AUTORIZAÇÃO REPOSITÓRIO CÂMARA PÓS-GRADUAÇÃO - SJC 

Documento essencial: Relatório de similaridade [incluir o arquivo em PDF]

Peticionar [Clique em Peticionar – no final da página – lado direito]

5 - Concluir o Peticionamento [Inserir sua senha de acesso ao SEI - usuário e
senha da intranet Unifesp/e-mail institucional sem o @unifesp]

Quando o (a) discente concluir seu processo de peticionamento, automaticamente,
o  SEI  irá  gerar  um  número  de  protocolo  que  será  enviado  para  o  e-mail
cadastrado.

Qualquer dúvida entre em contato conosco  📧 atendimento.pos.sjc@unifesp.br      ou 
acesse: atendimento.unifesp.br , clique na opção Secretaria de Pós-Graduação e
abra um ticket/chamado para atendimento.

mailto:atendimento.pos.sjc@unifesp.br
http://www.atendimento.unifesp.br/

