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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

 
Av. da Universidade, 2853 - Bairro Benfica, Fortaleza/CE, CEP 60020-181 

Telefone: (85) 3366 7365 - E-mail: pradm@pradm.ufc.br 
  

MEMORANDO-CIRCULAR Nº 12/2018/PROPLAD

Aos Senhores (as): Gabinete do Reitor, Gabinete do Vice-Reitor, Pró-Reitores (Pesquisa e Pós-Graduação,
Graduação, Gestão de Pessoas, Extensão, Assuntos Estudan�s e Relações Internacionais), Diretores de
Centros, Faculdades, Ins�tutos, Campis, Secretarias, Coordenadorias e Biblioteca, AUGER e Procuradoria

 

Assunto: Acesso ao SEI (cadastro de novos usuários internos e novas permissões)

 

Senhor (a) Dirigente,

 

1. Para cadastro de novos usuários ao sistema SEI, a solicitação deverá ser feita por  e-mail,
informando nome completo, o login do usuário no sistema SI3 e a unidade ou unidades que usuário
atuará no sistema. A solicitação deverá ser enviada ao email atendimentosei@ufc.br.

 

2. Os usuários que necessitarem atuar em processos de outras unidades da UFC, às quais
não tenham a permissão de acesso, deverão fazer a solicitação via processo no SEI seguindo os seguintes
passos:

 

• Iniciar processo no SEI, selecionado o �po Administração Geral: Requisição de Permissões de Acesso ao
SEI);

• Inserir Memorando (com assinatura da chefia imediata), informando qual unidade de acesso,
jus�ficando a necessidade; o nome completo, siape e login do usuário no SI3;

• Enviar o processo à Divisão de Protocolo Central (DPC_CADP)

 

3. Cabe lembrar que para cadastro no SEI é necessário que o usuário esteja previamente
cadastrado no sistema SI3. Demais esclarecimentos poderão ser feitos pelos canais de atendimento SEI
disponíveis na aba “Fale conosco” na página www.seinaufc.ufc.br.

 
 

Atenciosamente,
Prof. Almir Bi�encourt da Silva

Pró-Reitor de Planejamento e Administração

Documento assinado eletronicamente por ALMIR BITTENCOURT DA SILVA, Pró-Reitor de
Planejamento e Administração, em 03/04/2018, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0105415 e
o código CRC 413BDF58.

 
Referência: Processo nº 23067.002491/2018-91 SEI nº 0105415

https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

