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PASSO A PASSO PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE COTAS PELO SEI 

A – A comissão de seleção de cada PPG será responsável pelo envio da documentação de cada um dos candidatos às cotas, aprovados na primeira fase eliminatória 

do processo seletivo, pelo SEI. 

B –  Serão compostos dois conjuntos de documentos, conforme descritos nas páginas  a seguir:  
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1. referente à análise socioeconômica da pós-graduação stricto sensu:  

*Atenção para o tipo de processo, o registro do servidor interessado - Juliana Rosas Rodrigues - a classificação do assunto, , a observação registrada e a 

hipótese legal escolhida (utilizar as opções descritas na imagem abaixo). 

 

Selecionar o nível de acesso “RESTRITO”, conforme imagem acima.  
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2. referente à análise de opção de cotas da pós-graduação stricto sensu:  

*Atenção para o tipo de processo, o registro do servidor interessado - Ana Paula Benjamin - a classificação do assunto, o registro do servidor interessado, 

a observação registrada e a hipótese legal escolhida (utilizar as opções descritas na imagem abaixo). 

 

 

Selecionar o nível de acesso “RESTRITO”, conforme imagem acima. 
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Os documentos dos candidatos deverão ser incluídos nos processos iniciados, formando assim DOIS PROCESSOS PARA CADA UM DOS CANDIDATOS à seleção por 

cotas. Após a inclusão da documentação, cada processo deverá ser enviado à “UERJ/DEPG”, pelo SEI.  

Processos não encaminhados ao DEPG não serão analisados. Lembramos que os Coordenadores de PPGs que não têm acesso direto ao SEI devem organizar o 

processo de envio em comum acordo com a Direção da sua unidade. 

Dúvidas sobre como enviar processo via SEI podem ser tiradas com o ponto focal do SEI em sua unidade. 

 

DEPG/PR2/Uerj 

 


