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Como pesquisar na Base de Conhecimento  

Processos do Sistema Eletrônico de Informações da UFMG (SEI-UFMG) 

 

No site do SEI-UFMG, acesse a aba de processos para visualizar os processos 

disponíveis no SEI-UFMG.  

 

 De acordo com informações disponíveis no site do SEI-UFMG, caso o processo tenha 

uma base de conhecimento cadastrada no SEI a base poderá ser acessada através do link 

associado ao processo.  

 As bases de conhecimento são criadas pelos setores responsáveis pelos processos e 

um mesmo processo pode possuir mais de uma base de conhecimento cadastrada por mais de 

uma unidade ou até mesmo pela mesma unidade.  

 Ao clicar no processo de seu interesse, você poderá visualizar uma série de 

informações sobre o processo, inclusive o fluxo do mesmo e as bases legais. 

 Caso você não encontre o processo no site do SEI-UFMG, existe outra forma de 

pesquisar as bases de conhecimento dentro do próprio sistema.  

 Para isso, faça o login no SEI-UFMG. Na tela principal do sistema, clique na opção 

“Base de Conhecimento”, localizada no “menu vertical”. 

 

https://sei.ufmg.br/index.php/processos-implantados/
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Ao clicar na opção “Base de Conhecimento” a tela abaixo será exibida.  

Digite a palavra chave (1) e em seguida clique em Pesquisar (2).  

 

Exemplo: Progressão docente 

 

 Ao clicar em “Pesquisar” será exibida uma lista de opções com informações sobre o 

processo e a Unidade que a criou.  

 

 

Ao selecionar a opção “Progressão Funcional docente”, criada pela CPPD, você pode 

ter acesso à base de conhecimento, criada por este setor em específico: 

 

Outra forma de visualizar a Base de Conhecimento é através da opção que aparece ao 
lado do número do processo que você criar. É identificado por meio do ícone abaixo: 

(visualizar bases de conhecimentos associadas). 
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Ao clicar no ícone “B” você irá visualizar uma lista de opções com informações como: a 
Unidade que a criou, a descrição, a data de liberação e a próprio conteúdo da base de 
conhecimento.  

Para visualizar a base de conhecimento de interesse clique no ícone abaixo 

 (visualizar o conteúdo do procedimento) 

 

Leia com atenção as informações e siga as instruções do processo, em especial o “fluxo 
mapeado”.  


