TUTORIAL PARA FLUXO DE TRAMITAÇÃO DE TERMO E
ATESTADO - REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL
As orientações abaixo visam auxiliar no processo de entrega, via Sistema SEI, do Termo
de Autorização para Disponibilização de Trabalhos Acadêmicos no Repositório
Institucional da UFMG e no recebimento do Atestado de Entrega.

Passo 1) Realizar o autoarquivamento da versão final do trabalho no sistema do
Repositório Institucional da UFMG:
Para garantir que o depósito seja aceito, clique nos itens abaixo e verifique a formatação
do arquivo submetido e o tutorial de submissão:

a)
b)
c)

Diretrizes para normalização de trabalhos acadêmicos da UFMG;
Check list de conferência do arquivo;
Vídeo tutorial de autoarquivamento.

OBS: caso não consiga logar no RI-UFMG, o(a) discente, deverá entrar em contato com
o suporte@dti.ufmg.br e solicitar a liberação de acesso para realizar o procedimento de
submissão de trabalho ao Repositório Institucional.

Passo 2) Preencher Termo de Autorização, via SEI, e encaminhá-lo para a secretaria
do curso a que está vinculado. Para isto, deve-se seguir os passos abaixo:
2.1

Acesse o TERMO DE AUTORIZAÇÃO - SEI:

OBS: Para enviar o “Termo de Autorização de Depósito deTtrabalho Acadêmico” para o
Repositório Institucional basta preencher o documento disponível a partir do link
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=md_ufmg_formulario_externo_lis
tar&id_orgao_acesso_externo=0. Não é necessário cadastro de usuário externo SEI para
acessar o Termo.

2.2

Selecione a opção Termo de Autorização de Depósito de Trabalho
Acadêmico e, em seguida, clique em Acessar Formulário.

1.2 Preencha os dados e clica em Próximo.

2.3

Informe login e senha minhaUFMG.

2.4

Preencha seu login minhaUFMG, informe os dados do formulário e clique em
Próximo.
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2.5
Selecione o endereço da Secretaria do Programa de Pós-Graduação e
clique no botão Enviar.

ATENÇÃO:

verifique com a sua
secretaria de pós-graduação qual o
endereço correto antes de encaminhar
o documento. Os endereços podem ser
consultados em:
https://repositorio.ufmg.br/static/politi
ca/lista-de-enderecos-sei.pdf

2.6

Caso seja enviado corretamente, será exibida a mensagem seguinte.

OBS: em caso de não exibição desta mensagem, copiar a mensagem exibida e
encaminhar para repositório@ufmg.br.

2.7
O requerimento inclui o número do processo gerado. Este número é
importante para consultas à secretaria de pós-graduação, que poderá solicitá-lo para
fornecer informações sobre o acompanhamento do seu processo.

2.8

Após o recebimento do “Termo de Autorização” e do arquivo de seu trabalho
depositado no site do Repositório Institucional, faremos a conferência do arquivo a
fim emitirmos o “Atestado de entrega”.
Quando seu “Atestado de entrega” for emitido você receberá por e-mail a cópia da
notificação enviada à secretaria de seu curso.

