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ANEXO 6 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

O Protocolo Central da UFMT, que recebe todas as solicitações dos usuários externos 

no Sistema Eletrônico de Informação - SEI, não está suportando o alto número de 

processos de inscrição para processos seletivos e pedidos de cadastro de usuário 

externo, bem como sua liberação no prazo de 48 horas, uma vez que a demanda é 

altíssima e contrapõe-se ao número insuficiente de pessoal no setor.  Em função disso, 

a Coordenação do Programa de Pós-graduação em Nutrição, Alimentos e Metabolismo, 

da Faculdade de Nutrição, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) informa o 

passo a passo que os candidatos deverão realizar em relação ao: 

1) CADASTRO DE USUÁRIO EXTERNO: O candidato deverá entrar no SEI o quanto 

antes para a primeira etapa do cadastro no link: 

https://www.ufmt.br/pagina/sei1591839050/1018. Para o candidato ativar o 

cadastro ele receberá uma mensagem no seu e-mail informando que é necessário 

apresentar os seguintes documentos: 

- cópia do comprovante de residência (atual),  

- cópia de RG e CPF ou outro documento de identidade no qual conste CPF.  

E, ao invés do candidato encaminhar esses documentos para o e-mail 

“sei@ufmt.br”, deverá encaminhar para ao e-mail do Programa: 

ppgnamufmt@gmail.com que fará a liberação do acesso SEI. 

2) INFORME DE INSCRIÇÃO:   O candidato que fizer o processo de inscrição deve 

encaminhar ao e-mail do PPG-NAM: ppgnamufmt@gmail.com, um informe com o 

número do processo. 

Este informe de inscrição é necessário para assegurar que o PPGNAM tenha 

conhecimento do processo e não ocorra um encaminhamento tardio, após o período de 

deferimento de inscrições, causado pelo alto volume de processos que o protocolo 

central precisa administrar. 

   Exemplo de informe: 

Nome do E-mail: Informe de inscrição – Nome do candidato 



Informo ao PPGNAM que protocolei o processo de inscrição nº 23108.000000/2020-

00. 

 

1) RECURSO:  
 

O candidato deverá entrar no SEI com e-mail e senha de acesso, clicar em 

Peticionamento> Processo novo e na barra de busca digitar: PÓS GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU - RECURSO  

 

 

1. 

Clique no formulário; 

2. Preencha com seus dados; 

3. Clique em Salvar;  

4.Clique em Escolher arquivo para anexar documentos; preencher Tipo de Documento; 

5. Clique em adicionar; 

6. Clique em Peticionar. 

 

2) INFORME DE RECURSO:  
O candidato que fizer o processo de Recurso deve encaminhar ao e-mail do PPG-NAM: 

ppgnamufmt@gmail.com, um informe com o número do processo. 
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Este informe de inscrição é necessário para assegurar que o PPGNAM tenha 

conhecimento do processo e não ocorra um encaminhamento tardio, após o período 

de 24 horas do Recurso, causado pelo alto volume de processos que o protocolo 

central precisa administrar. 

   Exemplo de informe: 

 

Nome do E-mail:  

Informe de RECURSO – Nome do candidato 

 

Informo ao PPGNAM que protocolei o processo de Recurso nº 

23108.000000/2020-00. 

Atenção: não confundir o número do processo com o número do protocolo. O 

Número do processo possui o seguinte formato:Exemplo: 23108.089568/2020-59. 

 

A UFMT está em regime de Teletrabalho: 

Qualquer dúvida deve ser encaminhada ao e-mail ppgnamufmt@gmail.com, pois não há 

atendimento presencial ou via telefone fixo, considerando a situação de isolamento social 

durante a pandemia de Covid-19, na qual os servidores atendem em regime de 

teletrabalho. 
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