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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este manual apresenta as funcionalidades de acesso externo, peticionamento 

eletrônico e assinatura externa do SEI – Sistema Eletrônico de Informações para o usuário 

externo da UFCSPA. O acesso ao sistema, as telas de uso e as principais ações realizadas pelo 

usuário são apresentadas passo a passo. 

 

Usuário externo: pessoa física ou jurídica credenciada que tenha acesso ao SEI-

UFCSPA e que não seja caracterizada como usuário interno, a qual poderá utilizar assinatura 

digital cadastrada ou certificado digital. O usuário pode acessar o sistema para fins de 

peticionamento ou assinatura de contratos, convênios, termos, acordos e outros documentos 

relativos a esta universidade. Destaca-se que o cadastro como usuário externo no SEI-UFCSPA 

é pessoal, ou seja, sua operação é sob responsabilidade da pessoa que opera o sistema. Caso 

faça uso indevido no referido sistema o usuário será responsabilizado nas esferas 

administrativa, civil e penal, conforme dispõe o Art. 5º da Instrução Normativa nº 

001/2020/Reitoria, de 20 de março de 2020. 

2. CADASTRO DE USUÁRIO EXTERNO: 

 

Abrir em um navegador de internet, preferencialmente Mozilla Firefox ou Google 

Chrome, o endereço que encontra-se na página da UFCSPA: 

https://sei.ufcspa.edu.br/externo. 

Será mostrada a seguinte tela: 
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Clicar em: “Clique aqui se você ainda não está cadastrado”. 

Você será redirecionado para a seguinte tela: 

 

Clique em: “Clique aqui para continuar”. 

O sistema retornará o seguinte formulário: 
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Preencher corretamente os campos solicitados (os campos em “negrito” são de 

preenchimento obrigatório) e depois clicar em “Enviar”. O interessado receberá um e-mail 

automático do sistema confirmando o envio do formulário. 

Feito o preenchimento e envio do cadastro, o interessado deverá entregar 

pessoalmente ou por procuração na Divisão de Protocolo ou via postal* cópia da seguinte 

documentação: 

Se Pessoa Física: 

a) documento de identidade e Cadastro de Pessoa Física – CPF; e 

b) comprovante de residência. 

Se Pessoa Jurídica: 

a) documento de identidade e Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante 

legal; 

b) ato constitutivo e suas alterações, devidamente registrados; 

c) ato de nomeação ou eleição de dirigentes, devidamente registrado; e 

d) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

* Em caso de envio via postal, deverão ser enviadas por correio as cópias 

autenticadas dos documentos acima indicados. 

Verificada a documentação entregue, o acesso do usuário externo será liberado em 

até 5 dias. 
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Em caso de descumprimento da apresentação dos documentos solicitados, o 

cadastro do usuário externo será indeferido. 

3. ACESSO AO SISTEMA 

3.1 LOGIN 

 

Com o usuário já liberado, acessar a tela de início no endereço 

https://sei.ufcspa.edu.br/externo e utilizar o e-mail e senha cadastrados para acessar o 

sistema. 

 
Clicar em “Confirma” para acessar a página inicial. 

3.2 RECUPERAÇÃO DE SENHA 

 

Caso o usuário tenha esquecido a senha, clicar no botão: “Esqueci minha senha”, ao 

lado do botão “Confirma”, na tela inicial, e seguir as instruções solicitadas: 
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Digitar o e-mail cadastrado e clicar em “Gerar nova senha”. O usuário receberá um 

e-mail com uma senha gerada aleatoriamente no endereço de e-mail cadastrado.  

Ao solicitar a recuperação de senha, o usuário deve verificar, além da caixa de 

entrada, a caixa de spam/lixo eletrônico do e-mail cadastrado. Caso o usuário não receba a 

nova senha após algumas horas, é provável que o domínio do endereço eletrônico 

cadastrado esteja bloqueando o e-mail automático do sistema. Nesse caso, é necessário 

entrar em contato com a UFCSPA através de envio de mensagem para o e-mail 

falecomosei@ufcspa.edu.br. 

3.3 TELA DE CONTROLE DE ACESSOS EXTERNOS 

 

Aceito o login e a senha do usuário externo, o sistema redirecionará o mesmo para a 

tela de Controle de Acessos Externos, conforme abaixo: 
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Essa tela disponibilizará a lista de todos os processos que o usuário possui acesso junto 

à UFCSPA, seja para a visualização total ou parcial do processo ou para assinatura de 

documentos, além da barra de ferramentas no canto superior direito e o Menu principal em 

cinza no lado esquerdo. 

Caso no acesso inicial do usuário não esteja visível o menu principal, clicar no botão 

, no canto superior direito da tela. Essa opção permite esconder ou mostrar o menu 

principal. 

Além do botão Menu, no canto superior direito ainda encontram-se outros dois 

botões: 

 Usuário: identifica o usuário logado. 

 Sair do Sistema:  realiza o “log-out” do SEI. 

 

3.3.1 Menu Principal 

 

É a barra cinza localizada na lateral esquerda da tela, que dispõe sobre as principais 

funcionalidades do sistema, oferecendo as seguintes opções: 
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Controle de Acessos Externos: retorna à tela inicial do sistema, a tela que exibirá a 

lista de processos em que o usuário externo é parte, junto à UFCSPA. 

Alterar Senha: permite alterar a senha do usuário. 

Peticionamento: permite realizar um peticionamento, isto é, o encaminhamento de 

documentos à UFCSPA, tanto para a abertura de novo processo, como para processos já em 

andamento em qual o usuário possua acesso liberado. 

Recibos Eletrônicos de Protocolo: lista os comprovantes de encaminhamento de 

petições realizadas pelo usuário. 

Manual do usuário externo: link para este Manual do usuário externo do SEI-UFCSPA. 

Eventualmente, poderão surgir mais opções no Menu Principal, de acordo com as 

demandas do Comitê Gestor do SEI-UFCSPA. 

4. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO 

 

O Peticionamento Eletrônico é um serviço disponibilizado pela UFCSPA que permite 

ao público interessado que não possui vínculo com a UFCSPA como servidor ou estagiário 

formalizar um pedido junto à Universidade. Para isso, o interessado deve estar previamente 

credenciado no SEI da UFCSPA, de acordo com os itens apresentados no capítulo 2 deste 

manual. 
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4.1 ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

● Antes de iniciar o peticionamento, tenha os arquivos de cada documento já 

separados em seu computador e prontos para carregar.  

● Não ultrapasse 1 hora entre o carregamento do primeiro documento e o 

último. O sistema elimina automaticamente os arquivos carregados e não concluídos nesse 

limite de tempo, considerando-os como temporários.  

● Cada documento deve ser adicionado separadamente, um a um, com o 

preenchimento dos dados próprios. O peticionamento segue a legislação de gestão de 

documentos. 

● São permitidos apenas arquivos em formato PDF, com tamanho máximo de 

100 MB cada. 

● Pare o mouse sobre os ícones  para ler as orientações sobre a forma 

correta de preenchimento do campo correspondente. 

● O de Nível de Acesso indicado já é previamente padronizado pelo Comitê 

Gestor do SEI-UFCSPA, sendo vedado alterá-lo. 

● Quando da inclusão de documentos, indique o Formato “Digitalizado” apenas 

se o arquivo foi produzido em papel e posteriormente digitalizado, sendo importante o uso 

do recurso de reconhecimento óptico Optical Character Recognition – OCR que é a técnica de 

conversão de um objeto digital do formato imagem para o formato textual, de forma a 

permitir a pesquisa no conteúdo do texto. 

● É de responsabilidade do Usuário Externo ou entidade representada a guarda 

do documento em papel correspondente. 

Atenção: Formalmente, o horário do peticionamento, que, inclusive, constará 

expressamente no “Recibo Eletrônico de Protocolo” correspondente, será o do final de seu 

processamento, ou seja, com a protocolização dos documentos efetivada. Todas as operações 

anteriores à conclusão do peticionamento são meramente preparatórias e não serão 

consideradas para qualquer tipo de comprovação ou atendimento de prazo. Dessa forma, 

orientamos que os Usuários Externos efetuem seus peticionamentos com margem de 
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segurança necessário para garantir que a conclusão do peticionamento ocorra em tempo 

hábil para atendimento do prazo processual pertinente.  

Importante lembrar que se consideram tempestivos os atos praticados até as 23 horas 

e 59 segundos do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, 

independente do fuso horário em que se encontre o usuário externo.  

As unidades organizacionais responsáveis pelo recebimento do Peticionamento 

Eletrônico poderão exigir, a seu critério e, até que decaia seu direito de rever os atos 

praticados no processo, a exibição, no prazo de cinco dias, do original em papel de documento 

digitalizado no âmbito do órgão ou enviado por usuário externo por meio de peticionamento 

eletrônico.  

4.2 PROCESSO NOVO 

 

Para iniciar um processo novo no SEI, selecionar no Menu principal a opção: 

Peticionamento > Processo Novo, conforme tela abaixo: 

 

Será aberta a seguinte tela, a qual consta as Orientações Gerais para abertura de novos 

processos na UFCSPA, e-mail para contato em caso de dúvida e/ou problemas no uso do 

sistema e lista de tipos de processos disponíveis para abertura: 
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Na lista abaixo de “Escolha o Tipo do Processo que deseja iniciar”, selecionar o tipo 

de processo que deseja abrir. 

Caso possua dúvidas na escolha do tipo de processo necessário para realizar a sua 

solicitação, pare o mouse por cima do título do mesmo para visualizar mais informações sobre 

o mesmo: 

 

Ao clicar com o mouse no tipo de processo desejado, será aberta uma tela similar a 

esta: 
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A qual conta com as seguintes seções: 

 

● Orientações sobre o Tipo de Processo: Campo que traz mais informações e 

orientações sobre o tipo de processo selecionado (a mesma informação mostrada quando se 

passa o mouse por cima do tipo de processo na tela anterior). 

 

● Especificação: Campo obrigatório em que o usuário irá incluir mais 

informações sobre o processo, o especificando, por exemplo: solicitação de cópia do 

processo X. 

● Interessados: campo que definirá o interessado do processo aberto. 

Dependendo do tipo de processo escolhido, o usuário terá uma das seguintes opções de 

preenchimento. 
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○ Próprio usuário externo: neste caso, o interessado do processo é o 

próprio usuário externo, não sendo permitido a alteração deste (maioria dos 

processos). 

○ Indicação direta informando CPF ou CNPJ: o próprio usuário preenche 

as informações do interessado, informando CPF e CNPJ do mesmo. Como na figura 

demonstrada acima. 

○ Indicação direta digitando nomes de contatos já existentes: o próprio 

usuário seleciona o interessado em uma lista de contatos disponibilizada pela UFCSPA. 

 

● Documentos: nesse campo o usuário externo incluirá os documentos que irão 

integrar o processo, os quais são definidos em três tipos: 

○ Documento principal: é o documento inicial e principal do processo, de 

preenchimento obrigatório. 

○ Documentos Essenciais: documentos obrigatórios que são necessários 

para a documentação do processo. 

○ Documentos Complementares: são os documentos não essenciais do 

processo. Documentos que o usuário poderá incluir livremente, entendendo que 

auxiliarão na documentação do mesmo. 
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Obs: de acordo com o tipo de processo selecionado, poderá ser solicitado apenas o 

Documento principal para a sua abertura, não estando disponível a opção de inclusão de 

documentos essenciais e/ou complementares. 

4.2.1 Incluir documentos no processo novo 

 

Todos os documentos incluídos no SEI-UFCSPA, tanto para Processo Novo como para 

Peticionamento Intercorrente deverão seguir rigorosamente as orientações específicas 

dispostas no subcapítulo 4.1 deste manual. 

 

4.2.1.1 Documento Principal 
 

Para incluir o documento principal ao processo, clicar no link ao lado de “Documento 

Principal”, que contém o ícone e um número associado, disponibilizado para o 

documento, o qual é específico para cada tipo de processo, como no exemplo abaixo: 

 

No exemplo acima, clicando em cima de “072 - Solicitação de vistas de processo - 

externo”, será aberta nova janela no navegador com um formulário para preenchimento pelo 

usuário, como no exemplo abaixo: 
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Após o preenchimento de todos os dados solicitados, clicar em  para 

salvar o documento e depois fechá-lo, no ícone . 

O usuário retornará para a janela anterior de Peticionamento de Processo Novo. 

Abaixo do formulário, está indicado o Nível de acesso do documento, conforme 

abaixo: 

 

O Nível de acesso já é previamente definido pelo Comitê Gestor do SEI - UFCSPA, sendo 

vedada a sua alteração pelo usuário. 

 

4.2.1.2 Documentos Essenciais 
 

Caso o processo possua esta opção, será mostrada na tela de Peticionamento de 

Processo Novo o seguinte menu: 
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Para incluir um documento essencial, o usuário deverá clicar em 

 e escolher o arquivo em seu computador, lembrando que o mesmo 

obrigatoriamente deve possuir a extensão .pdf. 

Após escolhido o arquivo, o usuário deverá completar as demais informações: 

● Tipo de Documento: usuário selecionará, numa lista pré-estabelecida, o tipo 

de documento a ser incluído, como exemplo: atestado, certificado, documento de identidade, 

etc. 

● Complemento do Tipo de Documento: informação que serve para 

complementar e especificar o documento a ser incluído. Exemplo: médico ou participação em 

evento (no caso de atestado), RG (no caso de documento de identidade), etc. 

● Nível de Acesso: o Nível de acesso já é previamente definido pelo Comitê 

Gestor do SEI - UFCSPA, sendo vedada a sua alteração pelo usuário. 

● Formato: aqui o usuário deverá selecionar entre duas opções: 

○ Nato-digital, caso o documento original seja já um documento 

originalmente criado em meio eletrônico, conforme previsto no Decreto nº 8.539, de 

8 de outubro de 2015; ou 

○ Digitalizado, caso o usuário possua o documento físico e tenha 

realizado uma digitalização do mesmo, lembrando que a digitalização deve sempre ser 

realizada com a opção de reconhecimento de texto (OCR). Caso escolha essa opção, o 

usuário ainda deve indicar a natureza do documento digitalizado, se é cópia 

autenticada administrativamente, cópia autenticada em cartório, cópia simples ou 

documento original. 

Preenchidos todos os campos, clicar em . 
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Caso o processo, por sua natureza, necessite de mais de um Documento Essencial, 

refazer a mesma operação para os demais documentos, lembrando que estes devem ser 

sempre incluídos individualmente, conforme disposto nas orientações gerais deste manual. 

 

4.2.1.3 Documentos Complementares 
 

Caso o processo possua esta opção, será mostrada na tela de Peticionamento de 

Processo Novo o seguinte menu, lembrando que a inclusão de documento complementares 

nunca são obrigatórios, sendo critério exclusivo do usuário a sua inclusão: 

 

Para incluir um documento complementar, o usuário deverá clicar em 

 e escolher o arquivo em seu computador, lembrando que o mesmo 

obrigatoriamente deve possuir a extensão .pdf. 

Após escolhido o arquivo, o usuário deverá completar as demais informações: 

● Tipo de Documento: usuário selecionará, em uma lista pré-estabelecida, o tipo 

de documento a ser incluído, como exemplo: atestado, certificado, documento de identidade, 

etc. 

● Complemento do Tipo de Documento: informação que serve para 

complementar e especificar o documento a ser incluído. Exemplo: médico ou participação em 

evento (no caso de atestado), RG (no caso de documento de identidade), etc. 

● Nível de Acesso: o Nível de acesso já é previamente definido pelo Comitê 

Gestor do SEI - UFCSPA, sendo vedada a sua alteração pelo usuário. 

● Formato: aqui o usuário deverá selecionar entre duas opções: 
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○ Nato-digital, caso o documento original seja um documento 

originalmente criado em meio eletrônico, conforme previsto no Decreto nº 8.539, de 

8 de outubro de 2015; ou 

○ Digitalizado, caso o usuário possua o documento físico e tenha 

realizado uma digitalização do mesmo, lembrando que a digitalização deve sempre ser 

realizada com a opção de reconhecimento de texto (OCR). Caso escolha esta opção, o 

usuário ainda deve indicar a natureza do documento digitalizado, se trata-se de cópia 

autenticada administrativamente, cópia autenticada em cartório, cópia simples ou 

documento original. 

Preenchidos todos os campos, clicar em . 

Caso o usuário queira incluir mais de um Documento Complementar, o mesmo deverá 

refazer a mesma operação para os demais documentos, lembrando que esses devem ser 

sempre incluídos individualmente, conforme disposto nas orientações gerais deste manual. 

4.2.2 Finalizar e encaminhar o Processo 

 

Após o preenchimento de todas as informações necessárias e inclusão dos  

documentos, ao clicar em , será aberta a seguinte tela, em nova janela: 

 

Nessa nova janela aberta, o Usuário Externo deverá selecionar o “Cargo/Função” mais 

próxima da sua função ora exercida, confirmar sua “Senha de Acesso ao SEI” e clicar no botão 
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 para que a Assinatura Eletrônica e o processamento do Peticionamento seja de 

fato iniciado. O novo processo será então aberto e imediatamente encaminhado para a 

Unidade responsável, de acordo com cada tipo de processo. Neste momento, o usuário 

externo receberá no e-mail cadastrado o Recibo Eletrônico de Protocolo, que também estará 

disponível no Menu Principal na opção Recibos Eletrônicos de Protocolo conforme exemplo 

abaixo: 

 

4.3 PETICIONAMENTO INTERCORRENTE 

 

Peticionamento Intercorrente é a funcionalidade que permite ao usuário externo 

incluir documentos em processo já existente ou em novo processo relacionado. 

Para realizar um peticionamento intercorrente, o usuário deverá clicar, no Menu 

principal, na opção: Peticionamento > Intercorrente, conforme abaixo: 
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Será aberta a seguinte tela: 

 

Nessa tela, o usuário irá selecionar o Processo o qual deseja incluir documentos, 

digitando o número completo do processo (ex: 23103.010001/2020-35) no campo Número e 

clicar em Validar. 

Se o processo for um processo válido, o sistema mostrará, no campo Tipo:, o tipo de 

processo selecionado, conforme abaixo: 

 

Com o processo validado, clicar em Adicionar. O sistema abrirá a seguinte tela: 
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Dentro da seção Processo, o usuário poderá visualizar agora uma tabela com as 

seguintes colunas: 

Processo: número do processo selecionado para realizar o peticionamento. 

Tipo: tipo do processo selecionado. 

Peticionamento Intercorrente: forma como se dará o peticionamento, ou pela 

inclusão do documento diretamente no processo, ou por abertura de novo processo 

relacionado ao selecionado. Esta indicação é previamente parametrizada pelo Comitê Gestor 

do SEI - UFCSPA, conforme a natureza de cada processo, não sendo permitido ao usuário 

externo a escolha do tipo de peticionamento que será realizado. 

Data da autuação: data em que foi aberto o processo selecionado. 

Ações: permite ao usuário externo excluir o processo selecionado. 

Caso o usuário pretenda realizar o peticionamento em mais de um processo, 

preencher novamente o campo Número, clicar em Validar e depois, caso válido o processo 

selecionado, clicar em Adicionar. A tabela então contará com mais uma linha com o novo 

processo incluído. 
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4.3.1 Incluindo documentos para peticionamento intercorrente 

 

Para incluir os documentos para peticionamento intercorrente, o usuário deverá, 

dentro da seção Documentos na tela de Peticionamento Intercorrente, clicar em 

 e escolher o arquivo em seu computador, lembrando que o mesmo 

obrigatoriamente deve possuir a extensão .pdf. 

Após escolhido o arquivo, o usuário deverá completar as demais informações: 

● Tipo de Documento: usuário selecionará, em uma lista pré-estabelecida, o tipo 

de documento a ser incluído, como exemplo: atestado, certificado, documento de identidade, 

etc. 

● Complemento do Tipo de Documento: informação que serve para 

complementar e especificar o documento a ser incluído. Exemplo: médico ou participação em 

evento (no caso de atestado), RG (no caso de documento de identidade), etc. 

● Nível de Acesso: o Nível de acesso já é previamente definido pelo Comitê 

Gestor do SEI - UFCSPA, sendo vedada a sua alteração pelo usuário. 

● Formato: aqui o usuário deverá selecionar entre duas opções: 

○ Nato-digital, caso o documento original seja já um documento 

originalmente criado em meio eletrônico, conforme previsto no Decreto nº 8.539, de 

8 de outubro de 2015; ou 

○ Digitalizado, caso o usuário possua o documento físico e tenha 

realizado uma digitalização do mesmo, lembrando que a digitalização deve sempre ser 

realizada com a opção de reconhecimento de texto (OCR). Caso escolha esta opção, o 

usuário ainda deve indicar a natureza do documento digitalizado, se trata-se de cópia 

autenticada administrativamente, cópia autenticada em cartório, cópia simples ou 

documento original. 

Preenchidos todos os campos, clicar em . 
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Caso o usuário queira incluir mais de um documento, o mesmo deverá  refazer a 

mesma operação para os demais documentos, lembrando que os documentos devem ser 

sempre incluídos individualmente, conforme disposto nas orientações gerais deste manual. 

Adicionado o documento, a tela se mostrará como no exemplo abaixo: 

 

Dentro da seção Documentos, na parte de baixo, o usuário poderá visualizar uma 

tabela com com as informações do documento adicionado para petição. 

4.3.2 Finalizar o e encaminhar o peticionamento intercorrente 

 

Após o preenchimento de todas as informações necessárias e inclusão dos  

documentos, ao clicar em , será aberta a seguinte tela, em nova janela: 
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Nessa nova janela aberta, o Usuário Externo deverá selecionar o “Cargo/Função” mais 

próxima da sua função ora exercida, confirmar sua “Senha de Acesso ao SEI” e clicar no botão 

 para que a Assinatura Eletrônica e o processamento do Peticionamento seja de 

fato iniciado. O(s) documento(s) será(ão) então incluído(s) no(s) processo(s) selecionado(s) 

ou em processo novo relacionado, conforme a natureza do processo e o usuário externo 

receberá no e-mail cadastrado o Recibo Eletrônico de Protocolo, que também estará 

disponível no Menu Principal na opção Recibos Eletrônicos de Protocolo conforme exemplo 

abaixo: 

 

  



 

28 
 

 
5. ACESSO EXTERNO AOS PROCESSOS 

 

Será concedido acesso externo aos processos ao usuário externo sempre que: 

● O Usuário Externo possuir poderes de representação e precisar acompanhar o 

processo, inclusive para assinar documentos no referido processo.. 

● Mediante pedido de vistas de processo em que possua participação. 

Para a solicitação de vistas, o usuário externo deverá abrir um processo de vistas de 

processos administrativos. 

A liberação do acesso externo se dará sempre pela unidade responsável pelo processo, 

mediante o registro de justificativa fundamentada. 

Quando a disponibilização for efetivada, o interessado receberá um e-mail, no seu e-

mail registrado, contendo link para acompanhar o andamento do processo, bem como para 

visualizar o conteúdo dos documentos disponibilizados. 

Os processos disponibilizados estarão listados na tela de Controle de Acessos 

Externos, como no exemplo abaixo: 

 

 

5.1 DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DO PROCESSO 

 

Na disponibilização integral, todos os documentos do processo são disponibilizados 

para acesso pelo usuário externo. O usuário externo receberá um e-mail informando sobre a 

liberação do acesso, além de um link para acesso direto. Será informado também no e-mail o 

prazo que o processo estará disponível para visualização. 
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Na disponibilização integral, ao clicar sobre o número do processo, na primeira coluna 

da lista disposta na tela de Controle de Acessos Externos, o processo será mostrado na tela 

conforme o exemplo: 

 

Clicando no número dos documentos listados na coluna “Processo/ Documento”, o 

usuário poderá visualizar os documentos do processo. 

Caso necessite incluir um documento no processo, o usuário pode clicar diretamente 

na opção , no canto superior direito, o qual redirecionará o 

usuário automaticamente para a tela de Peticionamento Intercorrente. 

Além disso, o usuário ainda pode acompanhar o andamento atualizado do mesmo na 

seção Lista de Andamentos. 

5.2 DISPONIBILIZAÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS 

 

Na disponibilização parcial de documentos, apenas alguns documentos do processo 

são disponibilizados para acesso pelo usuário externo. O usuário externo receberá um e-mail 

informando sobre a liberação do acesso, além de um link para acesso direto aos documentos. 

Será informado também no e-mail o prazo que o processo estará disponível para visualização. 
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Na disponibilização parcial, ao clicar sobre o número do processo, na primeira coluna 

da lista disposta na tela de Controle de Acessos Externos, o processo será mostrado na tela 

conforme o exemplo: 

 

Note que, diferentemente da disponibilização de acesso integral, apenas alguns 

documentos estão disponíveis para visualização pelo usuário (documentos com numeração 

em “azul”). Clicando no número dos documentos listados na coluna “Processo/ Documento”, 

o usuário poderá visualizar os documentos do processo. 

Caso necessite incluir um documento no processo, o usuário pode clicar diretamente 

na opção , no canto superior direito, o qual redirecionará o 

usuário automaticamente para a tela de Peticionamento Intercorrente. 

Além disso, o usuário ainda pode acompanhar o andamento atualizado do mesmo na 

seção Lista de Andamentos. 
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6. ASSINATURA EXTERNA 

 

Quando um documento gerado pela UFCSPA necessite da assinatura de um usuário 

externo, como por exemplo, contratos e convênios, a unidade responsável pelo processo 

procederá a liberação de assinatura externa.  

O usuário externo selecionado receberá um e-mail automático do sistema informando 

sobre a liberação da assinatura do documento, além de um link para acesso direto ao(s) 

documento(s). 

Na tela de Controle de Acessos Externos, o usuário também poderá visualizar os 

processos que contenham documentos que requeiram a sua assinatura, os quais estarão 

indicados na coluna Ações  com o ícone , conforme a tela abaixo: 

 

Estando de acordo com o conteúdo do documento, para realizar a assinatura externa 

o usuário deverá clicar no ícone da caneta. Será então aberta uma nova janela conforme 

abaixo: 
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Nessa nova janela aberta, o Usuário Externo deverá selecionar o “Cargo/Função” mais 

próxima da sua função ora exercida, confirmar sua “Senha de Acesso ao SEI” e clicar no botão 

 para finalizar a assinatura eletrônica. 

 


