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INTRODUÇÃO 

O Processo Eletrônico é o conjunto de documentos digitais (sendo natodigitais e/ou 

digitalizados) oficialmente reunidos num único processo a ser tramitado eletronicamente 

objetivando análise e, consequentemente, parecer final sobre a motivação de sua abertura. 

O Peticionamento eletrônico é um recurso disponibilizado ao grupo externo do SEI-UFMA, 

somente para os processos eletrônicos, o qual possibilita que a petição seja protocolada e 

enviada por meio eletrônico diretamente à Unidade Protocolizadora que fará sua destinação 

adequada à unidade competente por sua análise conforme o teor do processo. 

Ressalva-se que, assim como todos os documentos nato-digitais (documentos criados 

originariamente em meio eletrônico), após a formalização do peticionamento/processo no SEI  

não há necessidade de sua impressão. No entanto, os interessados devem preservar a guarda 

dos documentos originais, digitalizados para o peticionamento, visando possível respaldo 

posterior, podendo a Instituição solicitá-los a qualquer tempo para conferência. 

 O Manual Simplificado de cadastramento de Peticionamento Eletrônico da UFMA foi elaborado 

com a finalidade de auxiliar aos usuários do SEI, no ato da realização do devido cadastro. Na 

construção deste Manual foram realizados esclarecimentos de algumas funções e campos de 

preenchimento, assim como o detalhamento do passo a passo, utilizando-se como referência a 

Versão 4.0.3 do SEI. 

 

RESUMO DOS PROCEDIMENTOS PARA O CADASTRAMENTO DE PETICIONAMENTO  

a) Acessar o SEI-UFMA; 

b) Cadastrar dados básicos; 

c) Inserir o documento principal (requerimento do SEI); 

d) Anexar documentos complementares (sempre em PDF); 

e) A conclusão do peticionamento se dará com a assinatura eletrônica do requerente. 

Ao final do peticionamento será gerado automaticamente o Número Único de 

Protocolo (NUP) correspondente ao pedido. 

 

A seguir consta o detalhamento dos procedimentos, acima citados, com a finalidade de 

melhor esclarecimento: 
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PETICIONAMENTO ELETRÔNICO (Acesso Externo ao SEI-UFMA) 

 

 

   

 

 

 

 

COMO CHEGAR À PÁGINA DO PETICIONAMENTO ELETRÔNICO 

  

1. Acessar o site oficial da UFMA (www.ufma.br), e em seguida seguir a sequência:  

Acesso ao portal/Sistemas Institucionais/Acesso Externo (SEI!) 

 

 

 

 

 

 

Ou se preferir, pode acessar também através do link abaixo: 

https://sei.ufma.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_aces

so_externo=0 

2. Em seguida irá aparecer a tela, abaixo, onde deve ser realizado o seu login (utilizar o e-mail e 

senha que cadastrou no ato de solicitação de acesso ao SEI-UFMA)  

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente é válido esclarecer que para ser possível o peticionamento eletrônico o requerente já 

precisa possuir acesso externo ao SEI-UFMA. 

1. Caso ainda não possua cadastro no SEI-UFMA, deverá primeiro obter o seu acesso seguindo os 

passos do Anexo I.  

2. Caso já possua o acesso ao SEI-UFMA, pode prosseguir diretamente ao peticionamento seguindo 

as orientações abaixo.  

https://sei.ufma.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufma.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
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REALIZANDO O PETICIONAMENTO ELETRÔNICO 

 

3. Progredir na sequência abaixo, clicando em: 

a) “Peticionamento” 

b) “Processo novo” 

c) “Tipo de processo” correspondente ao assunto pretendido.  

Obs: Deve-se ter cautela na escolha do tipo de processo, pois é fundamental a escolha 

adequada à opção mais coerente com a solicitação requerida visando otimizar a sua 

tramitação. 

 

 

4. Na tela seguinte, deverão ser incluídas as informações com os dados da solicitação requerida: 

I. Formulário de Peticionamento 

a) Especificação = título do assunto a ser tratado (de forma resumida) 

 

 

II. Documentos 

a) Documento principal = Preencher as informações do Requerimento padrão no SEI. 

b) Complemento do Tipo de Documento = completar a informação correspondente ao 

documento pretendido. Exemplo: Requerimento (informação complementar: 

Recurso SISU 2021.2) 
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c) Nível de Acesso = optar entre “público” ou “restrito” (a opção “restrito” deve ser 

considerada apenas quando no documento constar informações sensíveis 

resguardadas pela Legislação vigente. Exemplo: informações pessoais como RG, 

CPF, dados bancários, fichas financeiras, dentre outros. Ao escolher restrito, deve ser 

selecionada a opção hipótese legal que respalde a restrição da informação).  

d) Formato = optar entre: 

 “Nato-digital” (documento criado originariamente em meio eletrônico. Exemplo: 

nota fiscal eletrônica, e-mail, etc.) 

“Digitalizado” (documento obtido a partir da conversão de um documento não digital, 

gerando uma fiel representação em código digital. Exemplo: Documentos em suporte 

papel que foram digitalizados para PDF) 

e) Finalizar a inclusão do documento clicando no botão: 

f) Em seguida deve-se clicar no botão ao final da página:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações importantes: 

 Os documentos devem estar legíveis. 

 O documento principal (Requerimento, Ofício, etc) deve ser o primeiro documento a ser incluído 

no peticionamento/processo, e ainda deve estar devidamente assinado com assinatura 

manuscrita ou assinatura eletrônica. 

 Aceita-se como assinatura eletrônica, as assinaturas que estejam em conformidade com a Lei 

14.063/2020. 
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 Por fim, para concluir com o peticionamento deve-se assiná-lo eletronicamente 

a) Usuário externo = preenchimento automático com o e-mail de login do requerente. 

b) Cargo/função = escolher dentre uma das opções disponíveis. Caso não identifique 

seu “cargo/função” listado com as demais, recomenda-se a opção “cidadão”. 

c) Senha de Acesso ao SEI = colocar a senha de login ao SEI 

d) Clicar no botão:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Acesso externo ao SEI permite também o acompanhamento do processo pelo interessado, 

em tempo real, desde que devidamente disponibilizado por servidores da UFMA. Para tanto, 

seguir os passos: 

1. Deve-se realizar o login no sistema; 

2. Caso o processo já esteja disponível na “tela”, basta clicar no número do processo para 

visualizar a sua tramitação.  

3. Caso o processo não esteja disponível na tela, é necessário solicitar o acesso à unidade em 

que o processo esteja vinculado, ou seja, a unidade em que esteja tratando o assunto do 

processo pretendido. 

O requerente se responsabiliza civil e penalmente pela veracidade das informações prestadas. 
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ANEXO I 

SOLICITAÇÃO DE ACESSO EXTERNO AO SEI-UFMA 

 ORIENTAÇÕES 

 

5. O interessado deve realizar o seu cadastro no sistema através do link: 

https://sei.ufma.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_ac

esso_externo=0 

 

a) Ao aparecer a tela, abaixo, no primeiro acesso o interessado deve clicar na opção: 

“clique aqui para se cadastrar” 

b) Em seguida, preencher corretamente os seus dados. 

Obs: As informações preenchidas são de inteira responsabilidade do usuário externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Após o seu cadastramento no SEI-UFMA o interessado deve enviar os seus respectivos 

documentos pessoais para o e-mail depa@ufma.br. 

a) Carteira de identidade (frente e verso) ou documento oficial com foto e assinatura; 

b) CPF; 

c) Comprovante de Residência; 

d) ‘Termo de declaração de concordância e veracidade’ (Anexo II deste manual) 

 

OBS: O e-mail deve estar com o título: Solicitação de Acesso Externo ao SEI-UFMA 

 

Aguardar a confirmação, através do e-mail depa@ufma.br, correspondente a liberação do 

acesso pretendido. 

 

https://sei.ufma.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufma.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0


 

 

 

 
 

ANEXO II 
 

TERMO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E VERACIDADE 
 CADASTRO DE USUÁRIO EXTERNO NO SEI-UFMA 

 
Nome Completo (Sem Abreviaturas):  

Carteira de Identidade Nº:  CPF:  

E-mail:  Telefone (com DDD):  

Endereço Residencial:  Bairro:  

Cidade/UF:  CEP:  

A realização do cadastro como usuário externo no SEI da Universidade Federal Maranhão (UFMA) e a entrega deste documento implicará na 
aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme previsto no Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 
2015, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada (login e senha), tendo como 
consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas, as quais serão passíveis de apuração de responsabilidade civil, penal 
e administrativa. Ainda, declaro que o endereço informado referente ao meu domicílio é verdadeiro e que são de minha exclusiva 
responsabilidade: 

I - o sigilo da senha de acesso, a qual é pessoal e intransferível; 

II - a conformidade entre os dados informados no formulário eletrônico de peticionamento e aqueles contidos no documento protocolizado, incluindo 
o preenchimento dos campos obrigatórios e anexação dos documentos essenciais e complementares quando couber; 

III - a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados enviados por meio de peticionamento eletrônico até que decaia o direito da 
Administração Pública de rever os atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados à UFMA para qualquer tipo de 
conferência; IV - averiguar o recebimento de confirmação eletrônica da UFMA referente aos documentos transmitidos eletronicamente; 

IV - a observância de que os atos processuais em meio eletrônico são considerados realizados no dia e na hora do recebimento pelo SEI, considerando- 
se tempestivos os atos praticados até às 23 (vinte e três) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos e 59 (cinquenta e nove) segundos do último dia do 
prazo, considerando sempre o horário oficial de Brasília/DF, independente do fuso horário em que se encontre o usuário externo; 

V - realizar consultas periódicas ao sistema, a fim de verificar o possível recebimento de intimações que poderão conter prazos de resposta instituídos 
legalmente; 

VI - zelar pela minha rede de comunicação, o acesso ao meu provedor de Internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões 
eletrônicas; e 

VII - a observância dos períodos de manutenção programada ou qualquer outro tipo de indisponibilidade do sistema, que serão informadas no sítio 
eletrônico da UFMA. 

Para que o cadastro seja analisado e, se for o caso, aprovado, o usuário deverá preencher o formulário eletrônico denominado “Cadastro de 
Usuário Externo” e este Termo de Declaração de Concordância e Veracidade . 
Após o preenchimento, o usuário externo optará por: 
I - enviar para o e-mail depa@ufma.br o ‘Termo de Declaração de Concordância e Veracidade’ em formato PDF preenchido e assinado 
digitalmente com certificado digital ICP-Brasil por meio do aplicativo assinador Serpro; 
II - enviar para o e-mail depa@ufma.br o Termo de Declaração de Concordância e Veracidade em formato PDF preenchido e assinado 
digitalmente com o assinador digital do Governo Federal; 
III - entregar pessoalmente na DEPA (Setor de Protocolo) localizado na Av. Dos Portigueses, 1966 – Vila Bacanga, São Luis – MA, CEP 65080-
805 o original do Termo de Declaração de Concordância e Veracidade preenchido e assinado, juntamente com o documento original de 
identificação civil no qual conste CPF, para fins de comprovação da identificação do signatário do termo; 
IV - entregar por terceiros na DEPA (Setor de Protocolo) localizado na Av. Dos Portigueses, 1966 – Vila Bacanga, São Luis – MA, CEP 65080-
805 o original do Termo de Declaração de Concordância e Veracidade preenchido e assinado, com reconhecimento de firma em cartório de 
sua assinatura, juntamente    com a cópia autenticada em cartório de documento de identificação civil no qual conste CPF; ou 
V - enviar por via postal para a DEPA (Setor de Protocolo) localizado na Av. Dos Portigueses, 1966 – Vila Bacanga, São Luis – MA, CEP 
65080-805 o original do Termo de Declaração de Concordância e Veracidade preenchido e assinado, com reconhecimento de firma em 
cartório de sua assinatura, juntamente com a cópia autenticada em cartório de documento de identificação civil no qual conste CPF. 
Parágrafo único. A UFMA poderá solicitar documentação complementar para efetivação do cadastro. 
 

 

  , de de . 
Cidade/UF data mês ano 

 
 
 

Assinatura do Usuário 
(Assinar conforme documento de identificação civil apresentado) 


