
Conteúdos (clique para ir para o conteúdo desejado) 

 Novo projeto de ensino 

 Prorrogação de projeto 

 Relatório final 

 Solicitação de certificados 

 Alteração de membros 

NOVO PROJETO DE ENSINO 

Observações 

 A tramitação dos projetos de ensino junto à PRE exige ata da Câmara de Ensino E ata do 

Conselho do CEng. 

 O envio de projetos deverá, portanto, respeitar o calendário destas reuniões. 

 Confira o calendário de reuniões do Conselho do CEng em: 

https://wp.ufpel.edu.br/ceng/conselho/reunioes-do-conselho-do-ceng/ 

 As reuniões da Câmara de Ensino são realizadas semanalmente nas sextas, pela manhã e a 

pauta é divulgada na terça.  

 
1) Preencher o formulário no Cobalto 

2) Gerar arquivo PDF. 

 

3) Abrir Processo no SEI, na unidade CENG: 

 
 

https://wp.ufpel.edu.br/ceng/conselho/reunioes-do-conselho-do-ceng/


 
 

 

Clicar no para exibir todos os tipos de processo. 

 

Na caixa digitar: 



 
A seguir, abrirá a seguinte tela: 

 
Na Especificação, deve ser preenchido o nome do projeto seguido do nome do Coordenador. Caso o 

nº máximo de caracteres seja atingido, o nome do projeto deve ser resumido, ou apenas as primeiras 

palavras do nome serem digitadas. Este passo é apenas para facilitar o controle interno dos 

processos, mas é fundamental, tendo em vista o grande número de processos gerados. 

 

Em Interessados, preencher o nome do professor coordenador do projeto. 

  



A seguir: 

Clicar em público, e, após, em salvar. 

 
 

Neste momento será gerado o processo. GUARDAR O NÚMERO, pois documentos futuros referentes a 

este processo, como relatório final, solicitação de prorrogação, etc, deverão ser incluídos no mesmo processo. 

 

4) Clicar em “Incluir documento” 

 
 

Tipo de documento: Externo 

 
 

  



4.1. Na tela a seguir, preencher os seguintes itens: 

 
 

4.2. Tipo de documento: Projeto – preencher a data de envio 

 

 
4.3. Número / Nome na Árvore: “Cobalto” 

 
 

 

4.4. Formato: nato digital 



 
4.5. Nível de acesso: Público 

 
 

Escolher arquivo -> anexar arquivo PDF do formulário do Cobalto. 

Clicar em confirmar dados. 

 

5) A seguir, deve ser criado um DESPACHO de envio deste projeto à Câmara de Ensino, pois não é 

possível assinar documentos em PDF no SEI. 

 

Clicar no  e digitar “Despacho” 

Selecionar “Despacho” 

 

 

5.1. Na tela seguinte, clicar em “Texto padrão” e selecionar “Despacho de envio de projetos de Ensino” 



 

Clicar em público e confirmar dados. 

  



5.2. Abrirá a tela a seguir: 

 

 

5.3. Clicar no campo do texto e editar, escrevendo o nome do projeto. 

 

Clicar em Assinar. 

 

Clicar em OK. 



 

5.4. Verificar o campo “Cargo/Função”. Caso não esteja correto, selecionar o correto clicando na seta.  

5.5. Digitar a senha. (mesma senha do Cobalto) e clicar em Assinar. 

 

  



6. Enviar o processo para a Câmara de Ensino: 

 

 

 

Clicar no ícone do envelope para enviar o processo. 

6.1. Na tela seguinte, digitar CEns, e selecionar a opção CEns_CEng 

 

Após, clicar em Enviar. 

Aguardar a apreciação de seu projeto pela Câmara! 

  



PRORROGAÇÃO DE PROJETO DE ENSINO 

Observações 

 A tramitação dos projetos de ensino junto à PRE exige ata da Câmara de Ensino E ata do 

Conselho do CEng. 

 O envio de projetos deverá, portanto, respeitar o calendário destas reuniões. 

 Confira o calendário de reuniões do Conselho do CEng em: 

https://wp.ufpel.edu.br/ceng/conselho/reunioes-do-conselho-do-ceng/ 

 As reuniões da Câmara de Ensino são realizadas semanalmente nas sextas, pela manhã e a 

pauta é divulgada na terça.  

 
1) Preencher o formulário no Cobalto 

2) Gerar arquivo PDF. 

 

PARA PROCESSOS FÍSICOS: Conforme orientações da PRE, os processos que eram físicos não poderão mais 

ser prorrogados. O projeto deve ser encerrado e deve ser iniciado no SEI. (ver procedimentos de Novo 

Projeto de Ensino) 

PARA PROCESSOS JÁ GERADOS NO SEI: Digitar o número do processo na caixa de pesquisa: 

 

 

 

 

Se o processo estiver fechado (vai constar a informação “Processo não possui andamentos abertos”), clicar 

em reabrir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wp.ufpel.edu.br/ceng/conselho/reunioes-do-conselho-do-ceng/


3) Clicar em “Incluir documento” 

 
 

Tipo de documento: Externo 

 
 

  



3.1. Na tela a seguir, preencher os seguintes itens: 

 
 

3.2. Tipo de documento: Projeto – preencher a data de envio 

 

 
3.3. Número / Nome na Árvore: “Cobalto” 

 
 

 

3.4. Formato: nato digital 



 
3.5. Nível de acesso: Público 

 
 

Escolher arquivo -> anexar arquivo PDF do formulário do Cobalto. 

Clicar em confirmar dados. 

 

4) A seguir, deve ser criado um DESPACHO de envio deste projeto à Câmara de Ensino, pois não é 

possível assinar documentos em PDF no SEI. 

 

Clicar no  e digitar “Despacho” 

Selecionar “Despacho” 

 

 

4.1. Na tela seguinte, clicar em “Texto padrão” e selecionar “Despacho de envio de projetos de Ensino” 



 

Clicar em público e confirmar dados. 

  



4.2. Abrirá a tela a seguir: 

 

 

4.3. Clicar no campo do texto e editar, escrevendo o nome do projeto. 

 

Clicar em Assinar. 

 

Clicar em OK. 



 

4.4. Verificar o campo “Cargo/Função”. Caso não esteja correto, selecionar o correto clicando na seta.  

4.5. Digitar a senha. (mesma senha do Cobalto) e clicar em Assinar. 

 

  



5. Enviar o processo para a Câmara de Ensino: 

 

 

 

Clicar no ícone do envelope para enviar o processo. 

5.1. Na tela seguinte, digitar CEns, e selecionar a opção CEns_CEng 

 

Após, clicar em Enviar. 

Aguardar a apreciação de seu projeto pela Câmara! 

 

  



RELATÓRIO FINAL 
 

Observações 

 A tramitação dos projetos de ensino junto à PRE exige ata da Câmara de Ensino E ata do 

Conselho do CEng. 

 O envio de projetos deverá, portanto, respeitar o calendário destas reuniões. 

 Confira o calendário de reuniões do Conselho do CEng em: 

https://wp.ufpel.edu.br/ceng/conselho/reunioes-do-conselho-do-ceng/ 

 As reuniões da Câmara de Ensino são realizadas semanalmente nas sextas, pela manhã e a 

pauta é divulgada na terça.  

 Anexar a solicitação de certificados gerada no Cobalto. 

 
1. Preencher o formulário no Cobalto 

2. Gerar arquivo PDF. 

PARA PROCESSOS FÍSICOS: o procedimento continua o mesmo. 

PARA PROCESSOS JÁ GERADOS NO SEI:  

Digitar o número do processo na caixa de pesquisa: 

 

 

 

 

Se o processo estiver fechado (vai constar a informação “Processo não possui andamentos abertos”), clicar 

em reabrir:  

 

 

 

 

 

3. Clicar em “Incluir documento” 

https://wp.ufpel.edu.br/ceng/conselho/reunioes-do-conselho-do-ceng/


 
 

Tipo de documento: Externo 

 
 

 

3.1. Na tela a seguir, preencher os seguintes itens: 

 
 

3.1. Tipo de documento: Relatório – preencher a data de envio 

 



 

 

 

3.2. Número / Nome na Árvore: “Final” 

 
 

 

3.3. Formato: nato digital 

 
3.4. Nível de acesso: Público 

 
 

Escolher arquivo -> anexar arquivo PDF do formulário do Cobalto. 

Clicar em confirmar dados. 

 

 

  



SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADOS:  

3.1. Deve ser preenchido no Cobalto e gerado o PDF. 

3.2. No SEI, gerar documento externo 

3.3. Tipo de documento: “Solicitação” 

3.4. Formato “Nato-digital” 

3.5. Nível de acesso “Público” 

3.6. Anexar o arquivo pdf. 

3.7. Clicar em confirmar dados. 

 

O procedimento para cadastro de certificados (tutorial da PRE) está disponível AQUI. 

 

4. A seguir, deve ser criado um DESPACHO de envio deste projeto à Câmara de Ensino, pois não é possível 

assinar documentos em PDF no SEI. 

 

4.1. Para criar o despacho: Clicar no número do Processo, no lado esquerdo da tela. 

 
 

4.2. Clicar em Incluir Documento 

  
 

4.3. Na tela a seguir: 

 

Clicar no  e digitar “Despacho” 

Selecionar “Despacho” 

https://wp.ufpel.edu.br/pre/files/2018/07/Tutorial-Cadastro-de-Certificados-no-COBALTO-1.pdf


 

 

4.4. Na tela seguinte, clicar em “Texto padrão” e selecionar “Despacho de envio de projetos de Ensino” 

 

Clicar em público e confirmar dados. 

4.5. Abrirá a tela a seguir: 

 



 

4.6. Clicar no campo do texto e editar, escrevendo o nome do projeto. 

 

Clicar em Assinar. 

 

Clicar em OK. 



 

4.7. Verificar o campo “Cargo/Função”. Caso não esteja correto, selecionar o correto clicando na seta.  

4.8. Digitar a senha. (mesma senha do Cobalto) e clicar em Assinar. 

 

5. Enviar o processo para a Câmara de Ensino: 

 

 

 

 

Clicar no ícone do envelope para enviar o processo. 

5.1. Na tela seguinte, digitar CEns, e selecionar a opção CEns_CEng 



 

Após, clicar em Enviar. 

Aguardar a apreciação de seu projeto pela Câmara! 

 

  



INSERÇÃO/FINALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS 
 

No Cobalto, entrar em "Alteração de Equipe", nesta aba é possível efetuar alterações referentes ao período 

de participação, carga horária, bem como incluir e excluir participantes. 

Isso pode ser feito a qualquer tempo, sem necessidade de informar por escrito. As alterações ficam abertas 

para atualização até o envio do relatório final. 

O procedimento para cadastro de certificados está disponível AQUI. 

https://wp.ufpel.edu.br/pre/files/2018/07/Tutorial-Cadastro-de-Certificados-no-COBALTO-1.pdf

