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FLUXOGRAMA DE PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (REQUER PARECER) - DENA/EE/UFMG 
(Atualizado em 15/03/2023)

Inicio

> Iniciar processo no SEI de 
acordo com o tipo de ação: 
"Extensão: Proposição de 
prestação de serviço".                             
> Em ?Especificação? incluir o 
nome do serviço;
> Em ?Interessados? digitar e 
selecionar o nome do professor 
coordenador;
> Em ?Nível de Acesso? 
selecionar ?Restrito? e selecionar 
a opção ?Direito autoral? na lista 
para ?Hipótese Legal?;
> Clicar em ?Salvar?. 

Informar a 
secretaria do ENA, 
via email, sobre o 
Processo e seu 
número no SEI.

A secretaria do ENA confere o 
processo no SEI e comunica à 

Chefia do ENA para indicação do 
nome do professor a ser 

designado a emitir o parecer, 
considerando os critérios: área de 
conhecimento, carga de trabalho 
(número de pareceres emitidos 
até o momento) e período de 

férias, licenças ou outras 
ausências justificadas.

A Secretaria do ENA enviará um 
e-mail ao professor indicado, com o 

modelo do parecer proposto pelo 
Departamento e a legislação 

vigente, solicitando a emissão do 
parecer, com prazo de 10 (dez) 

dias, ou conforme acordado entre os 
professores.

Confirmar o recebimento do e-mail, em 
até 02 (dois) dias, para atribuição a ele 

do processo no SEI. Caso não seja obtida 
sua resposta, será designado um novo 
parecerista, que terá um prazo de 10 
(dez) dias para emissão do parecer, 

contados a partir do dia de envio do email 
pela secretaria, ou conforme prazo 

estipulado da urgência. 

Em caso de 
dúvidas/sugestões quanto 

a prestação de serviço, 
caberá ao parecerista 

entrar em contato com o 
professor interessado.

> Emitido o parecer, incluir no processo SEI, 
documento do tipo "Parecer" .                                                                                                          
> Em ?Texto Inicial? selecionar ?Texto Padrão? e marcar 
a opção ?MODELO DE PARECER DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO?;
> Em ?Descrição? digitar ?Parecer da prestação de 
serviço: NOME?;
> Em ?Nível de Acesso? selecionar ?Restrito? e 
selecionar a opção ?Direito autoral? na lista para 
?Hipótese Legal?; Clicar em ?Confirmar Dados?.                                         
> Copiar e colar o parecer pronto no documento, caso 
tenha feito no modelo enviado, ou digitar o parecer 
diretamente no documento do SEI, configurar e salvar.                                                                                                                      
> Enviar e-mail para a secretaria do ENA,  
informando que o Parecer está no processo do SEI.

Assinar 
eletronicamente 

o  Parecer e 
comunicar à 
secretaria do 

ENA.

Após a aprovação do parecer pela 
Assembléia Departamental, 

despachar com a Chefia, incluir a 
informação sobre a aprovação e 

data no parecer no SEI e comunicar 
ao parecerista para assiná-lo.                                             

Comunicar à Chefia 
do ENA que 

assinará 
eletronicamente o 
Parecer aprovado 
em Assembléia.

Enviar e-mail ao 
professor 

interessado 
informando-o da 

aprovação
 disponível no SEI.

> Incluir a cópia do registro e 
do check list no SEI como 
documentos do tipo "Externo" 
e preencher cada campo 
solicitado;
> Em ?Nível de Acesso? 
selecionar ?Restrito? e 
selecionar a opção ?Direito 
autoral? na lista para ?Hipótese 
Legal";                                
> Anexar o arquivo; 
> Clicar em ?Confirmar Dados?. 
Poderá(ão) ser incluso(s) 
outro(s) documento(s) que o 
interessado considerar 
pertinente(s) para avaliação da 
proposta.

Registrar o projeto de 
prestação de serviço no 
Sistema de Informação de 

Extensão (SIEX) da 
Pró-Reitoria de Extensão 
da UFMG e baixar uma 
cópia do registro com o 

status "aguardando 
aprovação" em seu 

computador.  

Preencher o check list 
correspondente à 

prestação de serviço, 
disponível na página do 

Centro de Extensão 
(CENEX) no site da 

Escola de Enfermagem 
da UFMG.

ATENÇÃO: a data de início da prestação de serviço deve ser 
posterior à data de aprovação pela Assembléia Departamental e 

pela Congregação da Escola de Enfermagem.

Enviar o processo, 
ao mesmo tempo, 

para o CENEX 
(unidade 

ENFERMAGEM-CNX) 
e para a Secretaria 

Geral (unidade 
ENFERMAGEM-DIR), 

mantendo-o aberto 
na unidade 

ENFERMAGEM-ENA.
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Devolver o 
processo pelo SEI 

e informar, por 
e-mail, o número 

de registro gerado 
pelo SIEX.

Fim

Após aguardar a 
aprovação pela 
Congregação, 

apreciar e aprovar a 
prestação de serviço 
em até cinco dias da 

data de envio do 
processo no SEI.

Observar o cronograma de 
reuniões da Congregação 

para que o CENEX 
consiga cumprir o prazo 

de cinco dias para 
apreciação e aprovação 
da prestação de serviço.
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