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Aos  Senhores 
Dirigentes das Entidades de Apoio à UFC
Fortaleza - CE
 
 

Assunto: Encaminha o Guia para utilização do Módulo
de Peticionamento Eletrônico - Fundações de Apoio

 

 

Senhor Presidente,

 

1. A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração apresenta  o Guia
para utilização do Módulo de Peticionamento eletrônico de documentos no SEI
(1932559), elaborado pela Comissão de operacionalização e acompanhamento
do SEI, com objetivo de orientar as Entidades de Apoio desta Universidade no
procedimento de inclusão de documentos externos em processos já existentes
no SEI.

2. O módulo do peticionamento eletrônico, instalado no SEI para
atender as demandas das Fundações de Apoio, possibilitará que o usuário
cadastrado da entidade de Apoio possa incluir documentos externos, em
formato PDF,  bem como permitirá a assinatura de minutas de documentos,
mediante disponibilização por um usuário interno do SEI.

3. Solicitamos seus bons préstimos em dar ampla divulgação ao
referido documento no âmbito de sua entidade, cuja via digital encontra-se
disponível no endereço eletrônico: https://proplad.ufc.br/pt/manuais-de-
procedimentos/

4. Disponibiliza-se os seguintes canais de atendimento do SEI: pelo e-
mail atendimentosei@ufc.br (todos os dias) e pelo telefone (85) 3366-7385 (de
segunda à sexta-feira, das 08hs às 14hs) para dirimir dúvidas ou prestar
informações.

5. Agradecemos a habitual colaboração e nos colocamos à disposição
para esclarecimentos adicionais reputados necessários.

 

Atenciosamente,
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ALMIR BITTENCOURT DA SILVA
Pró-Reitor de Planejamento e Administração

 
 

Documento assinado eletronicamente por ALMIR BITTENCOURT DA
SILVA, Pró-Reitor de Planejamento e Administração, em 06/05/2021,
às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1932815 e o código CRC 95AA3C22.

Av. da Universidade, 2853 - 853366-7360
CEP 60020-181 - Fortaleza/CE/ - http://ufc.br/

Referência: Processo nº 23067.021479/2021-81 SEI nº 1932815
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