
Assinatura em Acordos de Cooperação Técnica
Há duas formas distintas de obter a assinatura em documentos de Acordos deCooperação Técnica, por meio da assinatura em documento fisico ou emdocumento digital. Ambos são apresentados na sequencia desta documento

Documento físico
 Imprimir o documento do processo em duas vias e encaminhar paraassinatura da parceira. Com posse de uma via assinada pela parceria externa, digitalize odocumento e o anexe-o no Sei em .pdf.

Documento digital
 Para assinatura em documento do Sei, deve-se inicialmente cadastrar orepresentante da parceria como Usúario Externo, conforme descrito abaixo.
 Após usuário cadastrado, deve-se realizar a disponibilização dodocumento para assinatura externa por meio do botão ‘GerenciarLiberações para Assinatura Externa’
 Preencher o email da unidade de lotação, o email do usuário informado nocadastro do usuário externo, ou o nome do usuário externo cadastrado eclicar em ‘Liberar’ para que o sistema envie ao usuário, um e-mail com o linkpara visualização e assinatura do documento.



Cadastro de Usuário Externo
Infelizmente o SEI não permite enviar o link da base de conhecimento para consulta,e deste modo, disponibilizamos abaixo uma pequena instrução de como acessa-la:

 Abra o SEI
 Na aba esquerda, procure por "Base de Conhecimento" e clique nela
 Irá abrir uma nova janela, com campo de busca, neste cole o seguinte texto:Geral: Cadastro de Usuário Externo no SEI
 A base de conhecimento para cadastro de usuário no SEI será o primeiroresultado da pesquisa, como disponível na imagem abaixo.

Com a base de conhecimento aberta, deve-se procurar o tópico 'PARA DEMAISÁREAS QUE NECESSITEM ASSINATURA DE USUÁRIOS EXTERNOS EMPROCESSOS DO SEI', conforme imagem abaixo, onde constará os procedimentosa serem realizados, como o contato com o usuário externo, solicitação dedocumentos e criação do processo.



Informo ainda que na base de conhecimento, estarão disponíveis a lista dedocumentos necessários ao cadastro, bem como o Termo de Concordânciasolicitado nas instruções do procedimento. Já a relação de facilitadores de cadaárea, pode ser encontrada neste link: http://portal.utfpr.edu.br/servidores/servicos-servidor/sei/facilitadores/facilitadores, devendo o cadastro ser enviado parafacilitador que atenda à área do interessado pelo cadastro, como por exemplo,DIRGRAD para cursos e coordenações.
Por fim informamos que por haver atualizações nos procedimentos, é fundamentalobservar o disposto na referida base de conhecimento.


