
 Acesse o sistema SEI pelo endereço www.ufpr.br/sei; 

 Clique no ícone no qual se lê “ACESSO AO SEI” para acessar a 
tela de login;

 Para acessar o sistema, use as mesmas credenciais utilizadas 
para acesso à Intranet ou e-mail UFPR (sem o @ufpr.br);

http://www.ufpr.br/sei


Acessado o sistema, no menu vertical à esquerda, 
clique onde está escrito “Iniciar Processo”

Na próxima tela que aparecer, haverá a exigência para 
escolher o tipo de processo. Na lista abaixo, procure pelo 
tipo “Graduação: Programa de Voluntariado Acadêmico” e 
clique em cima dele



Na nova tela, no campo “Especificação”, 
digite algo como: “Inscrição no Programa 
de Voluntariado Acadêmico proposta 
pelo(a)  PROFESSOR(A) (substituir pelo 
nome do(a) docente)” 

No campo “Interessados” digite o(s) 
nome(s) do(s) aluno(s) que o professor 
pretende inscrever no PVA. Após aparecer 
a lista suspensa, selecione o nome do 
aluno que deseja inscrever e clique nele

Após, clique no botão “Salvar” para iniciar a 
instrução do processo



Aberto o processo, clique no primeiro ícone 
azul da esquerda para direita, que é o botão 
“Incluir Documento”

Na nova página que aparecerá, clique no 
documento intitulado “PROGRAD: PVA –
FORMULÁRIO 1 – PLANO DE ATIVIDADES”

Caso não apareça o documento como opção, 
clique no sinal de + ao lado de “Escolha o Tipo do 
Documento:”



O documento será incluso na 
árvore do processo, exibida no 
canto esquerdo da tela. Agora, 
basta apenas editá-lo como o 
mesmo formulário do PVA1, seja 
na janela que aparece logo após a 
inclusão do documento ou 
cliando no ícone “Editar 
Conteúdo”, indicado com a seta 
vermelha

Editado e conferido o 
documento, há necessidade 
de assiná-lo digitalmente. 
Veja que há dois ícones 
com uma caneta 
assinalados em vermelho. 
Você precisará utilizar os 
dois.



O primeiro deles é o ícone “Assinar Documento”. Como o 
próprio nome diz, clicando nele abrirá uma pequena 
janela na qual o autor do documento – no caso o 
professor – deverá selecionar o cargo/função que ocupa 
na Universidade (no caso, Professor de 3° Grau ou o 
Professor de Magistério Superior). Selecionado, no único 
campo de texto disponível, o professor deve repetir sua 
senha de acesso a e-mail/intranet e apertar Enter

Já o segundo é o ícone “Gerenciar Assinaturas Externas”, que permitirá aos alunos assinar os formulários 
do PVA. Clicando nele aparecerá uma nova página, que enviará e-mail para o aluno solicitando sua 
assinatura digital. Selecionado o “E-mail da Unidade” (o único disponível é o dto@ufpr.br) , digite o nome 
do aluno no campo de texto com o título “Liberar Assinatura Externa”. O nome do aluno deverá aparecer 
logo abaixo, também com um respectivo endereço de e-mail, clique nele quando aparecer. Preenchido o 
campo referente ao aluno, clique no botão “Liberar”



IMPORTANTE! O aluno deverá possuir um e-mail da ufpr para que possa ser liberada sua assinatura no documento. 
Se ainda não possuir e-mail, deverá cadastrar um endereço na Intranet. Não há possibilidade de assinatura do 
aluno sem uma conta de e-mail da Universidade.

Preenchido corretamente e com as assinaturas do professo e do 
aluno o formulário PVA 01 está pronto, agora precisamos incluir 
o formulário PVA 02, referente ao termo de adesão ao PVA.
Para tal, repetimos os passo de inclusão do PVA 01, como 
indicado nas imagens, mas desta vez clicaremos no documento 
de nome “PROGRAD: PVA – FORMULÁRIO 2 – TERMO DE 
ADESÃO” 



Incluso o documento, edite-o na nova janela que 
aparecer ou clicando no botão “Editar Conteúdo” 

O termo de adesão deve ser assinado pelo 
professor orientador, pelo aluno, pelo chefe 
de Departamento e pela Coordenação de 
Curso. No caso do professor e do aluno, basta 
repetir os passos anteriores. Ao chefe de 
departamento, é necessário solicitar sua 
assinatura diretamente no processo.



No caso do coordenador de curso, há necessidade 
do processo ser tramitado para a coordenação, no 
caso, a CCTO. Por mais que o coordenador esteja 
lotado no Departamento e tenha acesso 
diretamente ao processo, ele só disporá de 
permissão para assinar enquanto docente e nunca 
como coordenador de curso. Para isso, clique no 
ícone azul no qual consta um envelope amarelo 
aberto com uma carta, que é o ícone “Enviar 
Processo”

Na nova página, digite no campo “Unidades” a sigla CCTO. Aparecerá 
lista suspensa logo abaixo, clique no nome da Coordenação de Curso 
de Terapia Ocupacional

Depois, clique no botão 
“Enviar”, assinalado em 
vermelho logo acima. 



Após o envio para a coordenação e assinatura do Coordenador, há necessidade de reenvio do processo ao DTO, que deverá 
seguir os passos mostrados logo acima. Por fim, resta a inclusão do extrato de ata da aprovação do PVA em plenária 
departamental. Para isso, clique novamente no ícone “Incluir Documento” e depois selecione “Externo”.

Na tela seguinte, complete todos os campos com título 
em negrito e depois clique em “Selecionar arquivo” para 
fazer o upload do extrato de ata (que deve ser em PDF). 
Por último, clique em “Confirmar Dados” para incluir o 
documento.



Por fim, o processo deverá ser tramitado para a Unidade de 
Atividades Formativas da PROGRAD. Novamente, clique no botão 
“Enviar Processo”. Na próxima tela, no campo “Unidades”, digite 
“UAF” e clique na unidade correspondente no menu suspenso que 
aparecerá enquanto você digita a sigla. Finalmente, clique em 
enviar para tramitar o processo. 


