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1) INTRODUÇÃO

O presente tutorial foi organizado, pelo Centro de Gestão Acadêmica – 
Seccional Jataí, para auxiliar as Coordenações de curso na elaboração 
da lista de prováveis formandos e, na abertura, instrução e tramitação do 
processo de colação de grau (único) dos Prováveis Formandos, 
conforme o Regulamento Geral de Cursos de Graduação e Instrução 
Normativa Nº02/2016, da UFG, vigentes.

Com a implantação do Sistema SEI, os processos de prováveis 
formandos serão abertos pela Coordenação do Curso, pois o 
documento gerador do processo (lista de prováveis formandos)  é 
elaborado pelo(a) Coordenador(a) de curso.

Obs.: Não deverão ser enviados Memorandos de Prováveis Formandos 
impressos ao CGA – Seccional Jataí. 



2) TRIAGEM DOS PROVÁVEIS FORMANDOS

• Para a triagem dos prováveis formandos para a confecção do memorando 
contendo a lista de Prováveis Formandos do semestre corrente, recomenda-se 
que o(a) Coordenador(a) de curso acesse em seu portal UFGNet, Sistema 
SIGAA, os relatórios, “Alunos Formandos” e “Aluno com percentual de CH 
cumprida” (Ver Figura 1 e Figura 2, a seguir). 

• De posse desses relatórios verificar aluno por aluno, por meio de seus 
históricos acadêmicos, se os mesmos possuem o perfil de Provável Formando, 
observando se estão matriculados nas ultimas disciplinas necessárias para 
integralização de seu curso. 

• Obs.: O sistema SIGAA ainda não está alterando o status de todos os alunos 
para “Formando”, por isso a necessidade de se verificar, também, o relatório 
“Aluno com percentual de CH cumprida” (Figura 2), os alunos com status ativo 
e com mais de 80% de carga horária cumprida. 



2) TRIAGEM DOS PROVÁVEIS FORMANDOS

• A triagem e a verificação dos alunos com perfil e, a inclusão do memorando 
com a lista de prováveis formandos no sistema SEI é uma função relativa ao 
Coordenador(a) de Curso, não devendo ser delegada ao(a) Secretário(a) de 
Curso.

• Lembramos que a lista de Prováveis Formandos é utilizada para os 
planejamentos das Cerimônias de Colação de Grau Oficial, em que se considera 
os números de prováveis formandos para organizar, por exemplo, a quantidade 
de dias e a infraestrutura necessária para o evento oficial.

• Recomendamos atenção nesta triagem para que não ocorram casos de serem 
listados alunos que não possuem perfil de “prováveis formandos”.

• Quando não houver alunos na condição de prováveis formandos, a 
Coordenação de curso deverá via e-mail ao CGA – Seccional Jataí, 
informando que não existem prováveis formandos para aquele 
semestre/ano.



2) TRIAGEM DOS PROVÁVEIS FORMANDOS

Figura 1 – Tela de acesso ao relatório “Alunos Formandos”



2) TRIAGEM DOS PROVÁVEIS FORMANDOS

Figura 2 – Tela de acesso ao relatório “Alunos com percentual de CH cumprida”



3) ACESSANDO NO SISTEMA SEI

Após a triagem dos prováveis formandos, abrir o processo no SEI; 
Figura 3 – Tela de Acesso ao SEI no Portal UFGNet; 



3) ACESSANDO NO SISTEMA SEI

Clicando no link do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no portal UFGNet, nova 
tela será aberta para acesso ao SEI (Figura 3). 
Insira seu login único e sua senha do portal UFGNet novamente para acessar. 
Figura 3 – Tela de Acesso ao SEI no Portal UFGNet; 



4) ORIENTAÇÕES GERAIS

• Não imprimir o memorando e anexar ao processo;

• Incluir o memorando como documento interno, conforme explicações das 
Telas, a seguir, no tópico “6) Detalhamento dos Processo de Prováveis 
Formandos no SEI”; 

• Não utilizar assinatura digitalizada: Coordenador(a) de curso deverá assinar 
eletronicamente o processo no SEI;

•Não esquecer de assinar os documentos incluídos no SEI eletronicamente 
antes de enviar o processo para outra Unidade, pois a outra unidade não 
conseguirá visualizar o documento; 

•Secretários de curso tem perfil colaborador: Não podem autenticar e assinar 
documentos; 

– Compete ao Secretário de Curso, neste processo, a função manual de 
solicitar a documentação pessoal pendente ao aluno, receber a cópia do 
documento e enviar em envelope avulso, via Protocolo, ao CGA – Jataí.



5) FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE PROVÁVEIS FORMANDOS



6) Detalhamento do Processo de Prováveis Formandos no SEI



6.1. Abrindo o processo de Prováveis Formandos no SEI:
Tela 1



6.1. Abrindo o processo de Prováveis Formandos no SEI:
Tela 2



6.1. Abrindo o processo de Prováveis Formandos no SEI:
Tela 3



6.1. Abrindo o processo de Prováveis Formandos no SEI:

 Campo especificação usar o 
padrão(digitado em letras 
Maiúsculas): “JATAÍ – PROVÁVEIS 
FORMANDOS (CURSO-GRAU 
ACADÊMICO) – ANO/SEMESTRE”.

 No Campo “Classificação por 
Assuntos”, digite o número “124” e 
aparecerá o assunto 
correspondente;

 No Campo “Interessados”, devem 
ser buscados e acrescentados ao 
processo como interessado a 
Unidade Acadêmica correspondente 
ao Curso de abertura do processo, e 
o Centro de Gestão Acadêmica – 
Regional Jataí; 

Tela 3



6.1. Abrindo o processo de Prováveis Formandos no SEI:
Tela 4



6.2. Incluindo o Memorando de Prováveis Formandos ao Processo no SEI:
Tela 5



6.2. Incluindo o Memorando de Prováveis Formandos ao Processo no SEI:
Tela 6



6.2. Incluindo o Memorando de Prováveis Formandos ao Processo no SEI:
Tela 7



6.2. Editando o Conteúdo do Memorando de Prováveis Formandos:
Tela 8



6.2. Editando o Conteúdo do Memorando de Prováveis Formandos:
Tela 9



6.2. Assinando Eletronicamente o Memorando de Prováveis Formandos:
Tela 10



6.2. Assinando Eletronicamente o Memorando de Prováveis Formandos:
Tela 11



6.2. Assinando Eletronicamente o Memorando de Prováveis Formandos:
Tela 12



6.2. Enviando o Processo de Prováveis Formandos ao CGA – Seccional Jataí:
Tela 13



6.2. Enviando o Processo de Prováveis Formandos ao CGA – Seccional Jataí:
Tela 14



6.3. Documentos incluídos pelo CGA – Seccional Jataí:

Após o envio do processo, o CGA – Seccional Jataí incluirá dois documentos ao 
processo:
1) Documento da equipe do Arquivo Acadêmico informando sobre as pendências de 
documentação pessoal dos estudantes prováveis formandos; 

- Este é o passo designado aos Secretários de curso: verificar a documentação 
pendente, informada pelo CGA – Seccional Jataí, solicitar ao aluno, receber 
documentação e enviá-la em envelope avulso, via Protocolo, ao CGA – Jataí; 

2) Documento da equipe do Registro e Controle Acadêmico informando o “quadro 
modelo” a ser utilizado para preenchimento, pelo Coordenador(a) de Curso, das 
ocorrências do ENADE de cada aluno e, a listagem das principais ocorrências 
existentes; 

Para a verificação da ocorrência de ENADE que deverá ser registrada para cada 
aluno, ver documento: “ORIENTAÇÕES PARA CONFERÊNCIA ENADE_PROVÁVEIS 
FORMANDOS”; 
A seguir, orientações de prosseguimento do processo.



6.4. O processo de Prováveis Formandos retorna à sua Unidade Acadêmica com os 
documentos do CGA – Seccional Jataí:

Tela 15



Tela 16

6.5. Incluindo relatório de Ocorrências do ENADE dos alunos prováveis formandos



Tela 17

6.5. Incluindo relatório de Ocorrências do ENADE dos alunos prováveis formandos



Tela 18

6.5. Incluindo relatório de Ocorrências do ENADE dos alunos prováveis formandos



Tela 19

6.5. Incluindo relatório de Ocorrências do ENADE dos alunos prováveis formandos



Tela 20

6.5. Incluindo relatório de Ocorrências do ENADE dos alunos prováveis formandos



Tela 21
6.6. Assinando o relatório de Ocorrências do ENADE dos alunos prováveis formandos



6.6. Enviando o Processo de Prováveis Formandos ao CGA – Seccional Jataí:

Tela 22



Tela 23

6.6. Enviando o Processo de Prováveis Formandos ao CGA – Seccional Jataí:



Tela 24

6.6. Enviando o Processo de Prováveis Formandos ao CGA – Seccional Jataí:



7) CONSIDERAÇÕES FINAIS

O CGA - Seccional Jataí comunicará quaisquer alterações relativas aos processos de 
prováveis formandos/colação de grau. 

DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM A EQUIPE RESPONSÁVEL PELAS 
FUNÇÕES DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO DO CGA – Seccional Jataí:

Fone: 3606 – 8119

          3606 - 8120

e-mail: controleacademico.jatai@ufg.br
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