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ANEXO II 
EDITAL SECRI 06-2022 

Passo a passo para Inscrição no SEI 
 

1. Acesse o site da UFMT: www.ufmt.br 

 
No mesmo site, um pouco mais abaixo, à direita, na seção Acesso 
Rápido, veja e clique no círculo com o nome “SEI!”. 
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2. Na sequência clique em “SEI!” e selecione a página de acesso para 

os estudantes. Uma página se abrirá com instruções para o acesso. 

 
 

3. Clique em “Acesso Externo”. 
 

4. Acesse com seu e-mail e sua senha. Se nunca tiver acessado o SEI, 
clique em “Esqueci minha Senha”. 
 

 
 

5. Em seguida, digite o endereço de e-mail com o qual você acessa os 
sistemas da universidade e clique em “gerar nova senha”. Você a 
receberá por meio de um correio eletrônico. 
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6. Anote a senha que você recebeu por e-mail e acesse sua conta. 

 
7. Na sua conta do SEI, clique em Peticionamento/Processo Novo, para 

iniciar seu processo de candidatura. 
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8. Procure e selecione o Tipo do processo “SECRI – Mobilidade 
Internacional” 

 
9. Em seguida, na especificação digite na seguinte ordem: nome do 

aluno – Edital SECRI 06-2022 (ex. José da Silva - Edital Secri 06-
2022). 

 
10. Na sequência, vá direto a seção documentos complementares e 

inicie o upload dos documentos a seguir em formato pdf.: 
A) Formulário de Solicitação de Candidatura e Declaração, disponível no 

Anexo III, devidamente preenchido e assinado pelo candidato (a); 
B) Histórico Escolar atualizado com QRCode de autenticação 

(disponível no aplicativo da UFMT); 
C) Cópia digital dos respectivos documentos e certificados 

comprobatórios para pontuação no Barema; 
D) Comprovação de proficiência no idioma do país anfitrião, quando 

exigido pela instituição de acolhimento selecionada tanto na “1ª 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Av. Fernando Correa da Costa, nº 2.367 – Boa Esperança - 78060-900 – Cuiabá - MT 
Tel.: (65) 3313-7294 E-mail: mobilityout@ufmt.br 

opção” quanto na “2ª opção” no “Formulário de Solicitação de 
Candidatura”; 

E) SECRI – Barema de Mobilidade Internacional devidamente preenchido 
(Disponível no SEI); 

F) Candidatos (as) que escolherem como país anfitrião Portugal, 
Espanha ou França (na “1ª opção” ou na “2ª opção”) deverão 
adicionalmente: passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. 
Caso não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o comprovante 
do agendamento na Polícia Federal; 

 
11. Na seção ‘Tipo de Documento’ selecione ‘Documento’; 
12. Na seção ‘Complemento do Tipo de Documento’ digite uma numeração 

de identificação em ordem crescente e depois o nome do documento (por 
exemplo: 01 – Formulário de Inscrição; 02 – Histórico Escolar); 

13. Na seção ‘Formato’ selecione ‘Digitalizado’ para documentos 
digitalizados e ‘Nato-digital’ quando o documento não tenha sido 
digitalizado; 

14. Na seção ‘Conferência com o documento digitalizado’ selecione 
‘Documento original’; 

15. Por fim, clique em ‘Adicionar’ e recomece todo o processo até finalizar a 
inclusão de todos os documentos necessários. 
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16.  Após fazer o upload de todos os documentos, clique para editar o 

conteúdo do documento principal ‘SECRI – Barema de mobilidade 
Internacional’. Uma nova janela se abrirá. 
 

17.  No Barema, classifique cada certificado ou comprovante de atividade em 
um dos itens do Barema, de tal forma que a numeração descrita no campo 
‘complemento do tipo de documento’ dos documentos comprobatórios 
esteja especificada(s) à direita de cada item de pontuação da tabela, 
conforme exemplo na imagem a seguir: 
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18.  Após finalizar o preenchimento do Barema clique em ‘salvar’ e feche a 
janela. 

 
19. Clique ‘Peticionar’. 
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20. Em seguida, selecione sua função na Universidade (Estudante) e digite 

sua senha do SEI, por fim clique em ‘Assinar’.  
 

 
 

 
21. O processo será encaminhado automaticamente para ‘SECRI-Comissão 

avaliadora’ e você está inscrito no certame. 
 

22. Você pode consultar o Recibo Eletrônico do seu processo de candidatura 
a qualquer momento clicando em ‘Recibos Eletrônicos de Protocolo’. 


