
PROCEDIMENTOS REFERENTES AO PAPG NO SEI

ALTERAÇÕES PAPG DEVEM SER REALIZADAS ATÉ DIA 10 DE CADA MÊS

CADASTRO NOVO BENEFICIÁRIO PAPG

- Abrir o processo  (selecionar PROPPI – PAPG).

Em “Especificação” colocar: PAPG - sigla do PPG: cadastro – nome do aluno‟.

Em “Interessados” pesquisar e selecionar o nome do curso de Pós-graduação.

- Incluir documento:  PROPPI PAPG - Anexo II: Cadastro novo beneficiário

Preencher com as informações do discente selecionado.

Assinaturas necessárias: Comissão de bolsas e beneficiário.

- Incluir documento: PROPPI PAPG - Anexo III: Termo de Compromisso

Preencher com as informações do discente selecionado.

Assinaturas necessárias: Comissão de bolsas e beneficiário.

OBS: O discente não tem permissão para incluir ou alterar documentos no SEI. Apenas assinar.
Para a assinatura do discente, quem gera o documento a ser assinado no SEI, clica nele e clica
em gerenciar disponibilização de acesso.
Ali, preencher primeiro o e-mail da pessoa que fez o documento e depois o e-mail do aluno. E
clicar em liberar.
Então, o aluno receberá um e-mail com o link que deverá logar com o e-mail e senha
institucionais para assinar.

-  Incluir o ofício com as informações e motivação da inclusão.

PARA ENVIAR O PROCESSO PARA A PROPPI:

Clicar no número do processo e ir em “Enviar processo”. Em “unidades‟, clicar na lupa e selecionar
DIV-PG (após selecionar a unidade, clicar em transportar.Selecionar o item “envio de e-mail de
notificação” e clicar em enviar.

CANCELAMENTO DE BENEFICIÁRIO

-     Reabrir o processo de cadastro do aluno beneficiário no SEI para inclusão dos documentos.

-      Acrescentar o documento: PROPPI PAPG - Anexo V: Relatório Final

Assinaturas necessárias: Orientador e Coordenador do PPG

- Incluir o ofício com as informações do discente e a motivação do cancelamento, assinado pelo
coordenador do PPG.



PARA ENVIAR O PROCESSO PARA A PROPPI:

Clicar no número do processo e ir em “Enviar processo”. Em “unidades‟, clicar na lupa e selecionar
DIV-PG (após selecionar a unidade, clicar em transportar.Selecionar o item “envio de e-mail de
notificação” e clicar em enviar.

ENCAMINHAR RELATÓRIO SEMESTRAL

-     Reabrir o processo de cadastro do aluno beneficiário no SEI para inclusão dos documentos.

Remetente: selecionar o curso que está enviando o relatório.

-      Acrescentar o documento: PROPPI PAPG - Anexo IV: Relatório Semestral

Assinaturas necessárias: Comissão de bolsas

PARA ENVIAR O PROCESSO PARA A PROPPI:

Clicar no número do processo e ir em “Enviar processo”. Em “unidades‟, clicar na lupa e selecionar
DIV-PG (após selecionar a unidade, clicar em transportar.Selecionar o item “envio de e-mail de
notificação” e clicar em enviar.

.


