INSTRUÇÕES PARA ABERTURA DE PROCESSO DE
PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE

Entrar no sistema www.sei.ufmg.br (disponível também no site do IGC)
Clicar em “Acesse o SEI”

usuário minhaUFMG

DENTRO DO SISTEMA

Abertura de Processo
1. Para abrir um processo, clicar em “Iniciar Processo”.

2. Escolher tipo: “Pessoal: Progressão Funcional Docente”.
3. Preencher as informações do processo (capa do processo):
TIPO: automático
ESPECIFICAÇÃO: Título do Processo – colocar um título significativo (ex.: Processo de progressão Funcional de
Associado nível I para nível II). Aceita até 100 caracteres.
ASSUNTO: está relacionado ao tipo de processo. (geralmente já está preenchido).
INTERESSADOS: nome do professor solicitante. (Caso o interessado não tenha cadastro no sistema, pode-se
cadastrar uma pessoa nova. Para isso, basta colocar o nome do interessado e pressionar “Enter”).
OBSERVAÇÕES: (não é obrigatório) são recomendações para o próprio departamento do usuário. Esta
recomendação só é visível no depto.
NÍVEL DE ACESSO: O nível de acesso está relacionado com o tipo de processo e já deve vir preenchido como
“Restrito”.
4. Clique em salvar. Você vai notar que o número do processo já aparece na coluna à esquerda.
ATENÇÃO: se não aparecer o número do processo, pode ser que seu computador esteja bloqueando pop-up.
Habilite essa função antes de continuar.

Agora vamos incluir os documentos no seu processo.

Incluir documentos
5. Dentro do processo, clicar o ícone “Incluir Documento”.

6. Escolher tipo: “014 Progressão Funcional Docente Requerimento”.
7. Preencher as informações do documento (cadastro):
TEXTO INICIAL: Nenhum
DESCRIÇÃO: (ex.: processo de Progressão Funcional de professor Associado nível I para professor Associado
nível II)
INTERESSADOS: (já deve vir seu nome preenchido)
CLASSIFICAÇÃO POR ASSUNTOS: (já deve vir preenchido)
OBSERVAÇÕES: (não é obrigatório, mas ajuda na hora da busca no sistema.)
NÍVEL DE ACESSO: (automático – o mesmo do processo)

8. Clique em “Confirmar dados”. Você vai notar que o número do documento já aparece na coluna à esquerda.

ATENÇÃO: se não aparecer o documento, pode ser que seu computador esteja bloqueando pop-up. Habilite essa
função antes de continuar.

Em seguida, irá aparecer o requerimento com instruções para seguir. Veja abaixo:
INSTRUÇÕES
• Editar, salvar e assinar eletronicamente este documento.
• Incluir no processo, como documentos externos digitalizados com OCR ou nato-digitais. Se a digitalização
realizada não permite a pesquisa no documento, converta-o no site https://ocr.ufmg.br
a) Cópia (PDF) dos dois últimos relatórios de atividades anuais aprovados pelo Departamento
b) Cópia (PDF) do curriculum vitae no modelo Lattes, atualizado até a data deste requerimento
• Incluir no processo documento do tipo 020 Declaração Acumulação de Cargos. Preencher e assinar
eletronicamente
• Enviar processo para a Seção de Pessoal da Unidade (na verdade será enviado para o Departamento)

Explicando as instruções:
Item 1) Editar, salvar e assinar eletronicamente este documento.
Para editar, clicar em “Editar conteúdo”.

Irá abrir o documento para preencher e/ou alterar informações (recomendo maximizar a tela). Depois de preencher,
clique em “Assinar”.

Abrirá a tela abaixo para preencher e digitar sua senha do minhaUFMG (essa é a assinatura).

Por fim, clique em salvar:

Item 2) Incluir no processo outros documentos:
a) Cópia (PDF) dos dois últimos relatórios de atividades anuais aprovados pelo Departamento
b) Cópia (PDF) do curriculum vitae no modelo Lattes, atualizado até a data deste requerimento
Clicar no número do processo que aparece na coluna à esquerda.

Você voltará à página inicial do processo. Clique em “Incluir documento”

Em seguida, clique em “externo”. Abrirá o formulário abaixo:

TIPO DE DOCUMENTO: Relatório
DATA DO DOCUMENTO: data em que foi gerado o documento.
NÚMERO OU NOME NA ÁRVORE (árvore é como eles chamam a coluna esquerda): se tiver número, como uma
Portaria, coloque este, se não pode por o nome do documento (ex.: Atividades docente 2018).
FORMATO: se vc já possuir o Redoc (ele já é gerado em PDF pelo sistema da UFMG) então marque Nato-digital; se
não tiver, faça seu relatório no Word, imprima, assine e escaneie em PDF. Nesse caso, marque Digitalizado nesta
unidade. Isso abrirá uma caixa extra: TIPO DE CONFERÊNCIA (marque cópia simples).
REMETENTE: quem emitiu/assinou o documento (se for uma Portaria por exemplo, colocar o nome de quem
assinou a Portaria).
INTERESSADOS: (já deve vir seu nome preenchido)
CLASSIFICAÇÃO POR ASSUNTOS: (não precisa incluir de novo)
OBSERVAÇÕES: (não é obrigatório)
NÍVEL DE ACESSO: (automático – o mesmo do processo)
ANEXAR ARQUIVO: clique em “Browse...” para buscar o arquivo que você quer anexar (o nome do arquivo deve
conter apenas letras – não aceita outros caracteres).
Clique em “Confirmar dados”. Você vai notar que o número do documento já aparece na coluna à esquerda.

ATENÇÃO: Como ele pede os dois últimos relatórios de atividades docentes, você deverá repetir todo o processo
para anexar o próximo relatório. Caso tenha criado os relatórios dos dois anos no mesmo arquivo, lembre-se de
nomear o documento com as referidas datas (ex.: Atividades docente 2018-2019).
Para anexar o Lattes, o professor deverá entrar em seu Lattes, clicar na opção “Exportar” (ícone na coluna à
esquerda) e selecionar a opção RTF (o Lattes será aberto em word). Dentro do Word, vá em “Salvar como” e
selecione PDF. Escolha o local onde quer salvá-lo no computador. Volte ao SEI UFMG. Repita o mesmo processo para
anexar novo documento. (no formulário, em ‘FORMATO’ lembre-se de marcar Nato-digital).

Item 3) Incluir no processo o documento “020 Declaração Acumulação de Cargos”. Preencher e assinar
eletronicamente
Clicar no número do processo que aparece na coluna à esquerda.

Você voltará à página inicial do processo. Clique em “Incluir documento”

Em seguida, clique no + para procurar o formulário:

Selecione a opção 020:

Preencher as informações do documento (cadastro):

TEXTO INICIAL: Nenhum
DESCRIÇÃO: não precisa preencher ou coloque apenas “declaração”
INTERESSADOS: (já deve vir seu nome preenchido)
CLASSIFICAÇÃO POR ASSUNTOS: (já deve vir preenchido)
OBSERVAÇÕES: (não é obrigatório)
NÍVEL DE ACESSO: (automático – o mesmo do processo)

Em seguida, clique em “Confirmar dados”. Você vai notar que o número do documento já aparece na coluna à
esquerda. Para editá-lo, clicar em “Editar conteúdo”.

Irá abrir o documento para preencher (recomendo maximizar a tela).
Em seguida, clique em “Assinar”, preencha os dados, e depois clique em “Salvar”.

Item 4) Enviar processo para o Departamento
Clique novamente no número do processo. Em seguida clique em “Enviar processo”.

Preencher os dados de envio:
UNIDADES: FAFICH - ele mostrará a lista de setores do FAFICH - selecione “FAFICH-SECFIL- DEPARTAMENTO DE
FILOSOFIA”.

MANTER PROCESSO ABERTO NA UNIDADE ATUAL: ao selecionar essa opção, o processo fica aberto na unidade,
ou seja, o usuário ainda poderá trabalhar no mesmo. Se o usuário deseja somente poder consultar o processo,
não há necessidade de mantê-lo aberto. Isso pode ser feito em pesquisar processo.
REMOVER ANOTAÇÃO: ao selecionar essa opção, o sistema remove as anotações específicas da Unidade (postit). Essas anotações são visíveis somente para unidade.
ENVIAR E-MAIL DE NOTIFICAÇÃO: se houver necessidade de comunicação adicional, selecionar esta opção para
a unidade receber um e-mail. (Recomendo marcar esta opção. Assim, receberei imediatamente um email
avisando do seu processo)
RETORNO PROGRAMADO: Deixar em branco.
Em seguida, clique em “Enviar”.

............... FIM ...............

