ORIENTAÇÕES - SEI
1. Para entrar na plataforma SEI, o aluno deve acessar:
2. http://www.ufmt.br/ufmt/site/. Clicar na aba “SEI”.

3. E depois na opção “Estudante”

1. A seguir o estudante encontrará a seguinte tela:

2. Clique no link “clique aqui para acessar SEI: acesso Externo”. E então logo
aparecerá o campo de acesso ao SEI. O estudante deverá digitar seu e-mail e clicar em
“Esqueci a Senha” para a geração de nova senha.

3. Feito isso, aparecerá a seguinte tela:

4. O estudante deverá preencher seu e-mail e clicar em “gerar nova senha”. A nova senha
temporária será enviada para o e-mail cadastrado.

5. Caso, quando da geração de nova senha, apareça a frase: “USUÁRIO NÃO
ENCONTRADO/NÃO CADASTRADO”, clique em voltar para regressar ao perfil
inicial e efetuar o seu cadastramento.
6. Agora clique em: “clique aqui se você ainda não é cadastrado”

7. E preencha todos os seus dados.

8. Após isso, o estudante irá receber um e-mail da instituição informando-o acerca da
necessidade de comparecer na UFMT portando os seguintes documentos para liberação
do sistema:


Cópia de Comprovante de Residência



Cópias de RG e CPF ou de outro documento de identidade no qual conste CPF.

9. Feito o referido cadastro e, da posse dos aludidos documentos comprobatórios do
estudante, far-se-á a liberação do estudante através do SEI servidor.
10. O Servidor/Coordenador deverá ingressar no sistema SEI por meio da aba “Servidor”
e fazer seu login através de seu CPF e senha de acesso.
11. Feito o login, o servidor/Coordenador deverá acessar a opção Administração -> Usuário
Externo -> Listar.

12. Feito isso, o Servidor/Coordenador deverá preencher o(s) campo(s) disponíveis para a
localização do estudante e clicar em “Pesquisar”. Após isso, clicar na opção “Alterar
Usuário Externo”, assinalar “Liberado” e “Salvar”.

13. Pronto! Estando agora o estudante devidamente cadastrado, é hora de acessar o perfil
do SEI Estudante e efetuar o seu peticionamento eletrônico.
14. Acesse o SEI conforme disposto nos itens 1,2, 3 e 4 e digite seu e-mail e senha para
acesso ao sistema. Ou acesse o site:
https://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_ori
gem=usuario_externo_enviar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0

15. Ao acessar o sistema, o estudante terá acesso as seguintes opções:

16. O estudante deverá utilizar a opção “PETICIONAMENTO - > PROCESSO NOVO”
para iniciar a sua demanda.

17. Em seguida aparecerão as opções para o devido enquadramento da demanda.

18. Clique em uma das opções e, após a escolha, aparecerá a seguinte tela para o
preenchimento de informações. No caso em questão, a título de exemplo, trataremos de
um peticionamento de aproveitamento de estudos.

19. Na opção “Documentos”, clique na opção “Estudante – Identificação Padrão” para
preenchimentos de informações obrigatórias antes de prosseguir com o upload de
arquivos.
20. Agora é só dar prosseguimento ao preenchimento das próximas informações, visando
concluir o peticionamento.

21. Após clicar na opção, “peticionar”, o processo estará pronto e será devidamente
encaminhado ao setor responsável.
22. Caso queira consultar processos, é só clicar em “Pesquisa Pública” e preencher os
campos.

