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Introdução

O Trabalho Integralizador Multidisciplinar  constitui um instrumento pedagógico do Curso de Engenharia 
Civil  da  UFMG para  consolidação  das  suas  estratégias  de  ensino  e  aprendizagem.  Conceitualmente,  o  
trabalho integralizador deverá possibilitar a integração horizontal e vertical do conteúdo das disciplinas, à 
medida que o aluno avança no curso. O terceiro Trabalho Integralizador Multidisciplinar – TIM III, sendo o  
último instrumento desta série, tem como objetivo geral possibilitar a complementação e o aprimoramento 
dos conhecimentos adquiridos até o 10° período do curso, com o foco em uma das áreas de conhecimento da 
Engenharia Civil.

Tema

Para atingir este objetivo, o/a aluno/a deverá realizar estudo individual, orientado por um/a professor/a do 
curso, sobre um tema, relativo a uma das grandes áreas de atuação da Engenharia Civil:  Engenharia de 
Estruturas,  Engenharia  de  Transportes,  Engenharia  Geotécnica,  Engenharia  Sanitária  e  Ambiental, 
Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos, Engenharia de Materiais e da Construção Civil.

Orientação

No semestre anterior à matrícula, o/a aluno/a deverá entrar em contato com um/a professor/a da área de sua 
preferência,  visando  estabelecer  o  vínculo  da  orientação.  Para  o  desenvolvimento  do  trabalho,  o/a  
orientador/a, em conjunto com o/a aluno/a, deverá formular um tema a ser resolvido, que poderá consistir de  
desenvolvimento teórico, estudo experimental, modelagem matemática e simulações, estudos de caso, entre  
outros. Não serão aceitas monografias desenvolvidas em trabalhos de iniciação científica e nem as que 
apresentem somente conteúdos de revisão bibliográfica. O/a orientador/a deverá acompanhar e orientar o 
desenvolvimento do trabalho através de reuniões periódicas.

Datas importantes

26/03/2022: início do período letivo
16/04/2022: dados de vínculo do/a aluno/a, orientador/a e trabalho (Moodle – 2 pontos)
16/04/2022: enviar, como teste, um arquivo PDF de artigo técnico-científico efetivamente a ser utilizado na 
monografia, assinado com certificado digital1 (Moodle – 2 pontos)
23/04/2022: arquivo PDF contendo plano de trabalho  assinado por aluno/a e orientador/a com certificado 
digital (Moodle – 10 pontos)
08/05/2022: resultado das avaliações dos planos de trabalho
20/06/2022: abertura da janela para entrega do formulário de marcação de defesa
15/07/2022: data limite para defesas
18/07/2022: data limite para entrega da documentação final (Moodle)
22/07/2022: fim do período letivo

1 Veja item Certificado Digital no Anexo I.

Ramon Silva, 13/09/21, 
instruções orientadores
tetmplates de artigo em congresso
nota do artigo pelo orientador
fluxo de assinatura

Authorship statement. The authors hereby confirm that they are the sole liable persons responsible for the au-
thorship of this work, and that all material that has been herein included as part of the present paper is either the
property (and authorship) of the authors.

No formulario de marcacao de defesa, colocar um campo para informar a titulacao e area de formacao do examinador externo. Periodo passado teve um que era Administrador de Empresas.




Avaliações

Grupo de atividades Atividades/tema avaliado Valor Quando Responsável 
pela avaliação

Coordenador
(4 pontos)

Envio dados de vínculo discente, 
orientador/a e trabalho 2 16/04/22

CoordenadorEnviar, como teste, um arquivo PDF 
de artigo técnico-científico 
efetivamente a ser utilizado na 
monografia, assinado com certificado 
digital

2 16/04/22

Avaliação do plano de 
trabalho*

(10 pontos)

Coerência / clareza (encadeamento 
lógico) 2,5

23/04/22 Comissão 
Avaliadora

Exequibilidade 2,5

Metodologia / formatação 2,5

Relevância / originalidade 2,5

Banca Examinadora
(75 pontos)

Orientador 25 Abertura da 
janela

20/06/22
Data limite 
18/07/2022

Banca 
Examinadora

Examinador 1 25

Examinador 2 25

Avaliação do artigo 
final**

(6 pontos)
Avaliação, pelo/a orientador/a, do 
artigo final 6 Data limite 

18/07/2022 Orientador/a

Participação em 
apresentação de colega

(5 pontos)

Assistir apresentação de colega e 
redigir resumo consistente
(atividade optativa)

5 Data limite 
18/07/2022 Coordenador

(*) Na avaliação do plano de trabalho cada item receberá a seguinte pontuação (pode interpolar):

Conceito Ótimo Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim
Valor 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

(**) Na avaliação do artigo final a seguinte pontuação será utilizada (pode interpolar):

Conceito Ótimo Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim
Valor 6,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Primeiras Atividades
O primeiro passo é a definição do/a orientador/a e do tema a ser desenvolvido. O/a aluno/a deverá informar, 
via Moodle, ao professor responsável pela disciplina TIM III (Prof. Ramon Pereira da Silva) o nome e o e-
mail  do/a  orientador/a  escolhido/a,  informando  a  qual  departamento  ele/a  é  filiado/a,  entre  outras 
informações indicadas no Moodle. Também é importante fornecer nessa atividade um telefone de contato de 
ambos, via Moodle, até 16/04/2022. O não cumprimento desta tarefa será descontado da nota (2 pontos), 0,5 
ponto por dia de atraso.  Deverá também enviar pelo  Moodle o arquivo pdf do  plano de trabalho (texto e 
página com assinaturas digitais2 de aluno/a e orientador/a) até 23/04/2022, esta tarefa vale 10 pontos e terá 
desconto de 0,5 ponto por dia de atraso. Ambos os prazos findam às 23h59.

2 O/a orientador/a é sempre o último a assinar qualquer documento.



Avaliação

Primeira etapa:
Numa primeira etapa, o/a aluno/a deverá elaborar, junto com o/a orientador/a um Plano de Trabalho, a ser 
submetido à  Comissão de Avaliação e  Acompanhamento do TIM III.  O  Plano de Trabalho deverá  ser 
entregue, aprovado e assinado pelo/a orientador/a, via  Moodle,  até dia  23/04/2022. No Plano de Trabalho 
deverão constar: título, objetivo, justificativa, metodologia, resultados esperados, cronograma quinzenal das  
atividades, referências bibliográficas, assinaturas do/a aluno/a e do/a professor/a orientador/a. O  Plano de 
Trabalho deve ter entre 5 a 7 páginas, incluindo a capa. O modelo para a elaboração do Plano de Trabalho 
pode ser obtido no Moodle da disciplina.

Segunda etapa:
Os resultados finais dos trabalhos deverão ser apresentados na forma de Monografia, contendo os seguintes 
elementos de composição:
Capa 
Listas (de abreviaturas e siglas; de ilustrações; de tabelas): quando houver
Sumário 
Resumo 
Introdução 
Objetivo 
Revisão bibliográfica atualizada, abrangendo, preferencialmente, os cinco últimos anos 
Metodologia 
Apresentação dos resultados
Discussão 
Conclusão 
Referências bibliográficas 
Anexos e Apêndices (quando houver) 

Detalhes para elaboração e formatação da  Monografia ficarão  disponíveis no  Moodle. Serão atribuídos 75 
pontos ao trabalho, destes, 25 pelo/a orientador/a, 50 pela banca examinadora, indicada e convidada pelo/a 
orientador/a, 20 pela Comissão de Avaliação e Acompanhamento do TIM III, com base na análise do Plano 
de Trabalho (10 pontos) e nas tarefas no Moodle da disciplina (10 pontos), e 5 pontos pela participação do/a 
aluno/a, como ouvinte, em uma defesa de TIM III. Para apresentação e defesa oral dos trabalhos, cada Banca 
irá dispor de um tempo de 60 minutos, distribuídos em um máximo de 20 minutos para a apresentação do  
trabalho pelo aluno e 40 minutos para questionamentos sobre o conteúdo do trabalho. Deverão ser entregues 
aos demais membros da banca cópias em arquivo PDF da Monografia. A terceira cópia deverá ser entregue 
diretamente ao/à orientador/a. Recomenda-se fortemente que o/a aluno/a tenha uma cópia da monografia no 
momento da defesa. Ressalta-se que não serão aceitos trabalhos plagiados, seja da Internet ou de outra fonte. 
Caso seja detectada a cópia, o trabalho será sumariamente reprovado, sem direito à reapresentação.

O texto final, assim como o artigo, podem ser redigidos em língua inglesa ou francesa.

Agenda de Atividades

As várias atividades seguem listadas. Os itens 3, 4 e 6 estão disponíveis em arquivo no formato PDF no  
Moodle (metaturma, se disponível) da disciplina. Atenção especial ao item 8.

1. Entrega  do  arquivo  PDF Plano  de  Trabalho original,  devidamente  assinado  por  discente  e 
orientador/a, com certificado digital, via tarefa específica no Moodle.

2. Comunicação, via Moodle endereçado ao professor responsável pela disciplina TIM III, dos vínculos 
de orientação.

3. “Orientações Gerais” e critérios de avaliação.  (Moodle)

4. “Pesquisa Bibliográfica e Redação Científica”. (Moodle)



5. Parecer da Comissão de Acompanhamento do TIM III sobre o Plano de Trabalho.

6. “Apresentação técnica” e instruções para as defesas. (Moodle)

7. Entrega  da  monografia  (enviar  arquivo  PDF  diretamente  aos  membros  da  banca  e  uma  cópia 
diretamente ao/à orientador/a) no mínimo uma semana antes da data prevista para a defesa. Modelo 
no Moodle.

8. O/a  orientador/a  assinará  declaração  de  autoria  no  SEI.

9. Junto com a ata de defesa e a ata de participação (se houver), deverá ser entregue ao   Coordenador     d  a   
disciplina TIM III um artigo, com no máximo 10 páginas e seguindo a formatação de uma revista  
e/ou congresso. O/a orientador/a deve atestar que o referido artigo está e  m acordo com a formatação   
de uma revista e/ou congresso  . A nota não será lançada caso o artigo não seja entregue  .   O professor 
responsável pela disciplina TIM III encaminhará posteriormente os artigos ao Colegiado Didático do 
Curso de Engenharia Civil.

Exemplo de “ateste”:
Eu,  Sicrano  de  Tal,  orientador/a  do/a  aluno/a  Fulano  de  Tal,  declaro  que  li 
completamente  este artigo,  atesto  que  sua  formatação  está  em  acordo  com o 
periódico XYZ, apondo meu “de acordo” ao conteúdo e  resultados apresentados.
Declaração de autoria. Os autores aqui identificados confirmam que são os únicos 
responsáveis pela autoria deste trabalho e que todo material aqui incluído como 
parte  do  presente  artigo  é  propriedade  (e  autoria)  dos  autores.

Seguido da assinatura com certificado digital apenas do/a orientador/a.

Agendamento da Defesa

Para o modo ERE (Ensino Remoto Emergencial), parte do processo tramitará pelo SEI (Sistema Eletrônico 
de Informações) da UFMG, ao qual todo docente tem acesso, e cuja assinatura eletrônica tem validade legal.  
Estes são os passos:

1. Quando aluno/a e orientador/a definirem a banca e data de defesa,  orientador/a deve entrar em contato 
com o Coordenador da disciplina, via e-mail ramon@ufmg.br, com antecedência mínima de 5 dias úteis 
antes  da  data  de  defesa anexando  o  arquivo  contendo  o  Formulário  de  marcação  de  defesa  de 
Monografia/TCC (modelo no Moodle), para que os documentos do processo SEI sejam disponibilizados ao/à 
professor/a orientador/a. Este documento não precisa ser assinado. Para o membro externo acrescentar a mais  
alta titulação acadêmica e, sendo docente, a instituição à qual pertence.

2. O coordenador da disciplina abrirá um processo no SEI (Link para referência apenas) tipo  Graduação: 
Defesa de Monografia e TCC. Ver Anexo II para o detalhamento das etapas.

3. O processo será instruído por, pelo menos, dois documentos, a saber: Formulário de marcação de defesa 
de Monografia/TCC e Ata de defesa de Monografia/TCC.

4.  No  dia  da  defesa  o/a  orientador/a  deve  preencher  o  documento  Ata de  defesa  de  Monografia/TCC, 
conforme o resultado obtido pelo/a discente e assinar para, então, instruir os demais membros da banca para 
assinatura da ata, acessando o bloco de assinatura correspondente.

5.  Caso algum  membro da banca examinadora seja  externo à UFMG (i.e.,  não seja docente ou servidor 
ativo/inativo da UFMG), será necessário informar o CPF desse membro no  Formulário de marcação de 
defesa de Monografia/TCC. A orientação necessária está disponível neste link. Importante notar que este 
cadastro deve ser realizado com, no mínimo, 3 (três) dias úteis de antecedência.

O  agendamento  da  sala  virtual  para  a  apresentação  oral  deverá  ser  efetuado  pelo/a  orientador/a  em 
combinação com aluno/a e banca examinadora. Para o caso de utilizar a plataforma Teams, o link gerado é 

mailto:ramon@ufmg.br
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufmg.br/index.php/2019/08/28/base-de-conhecimento/?id_procedimento=100000666&id_base=561


longo.  Sugere-se,  neste  caso,  usar  encurtadores  de  links,  como  bit.ly  (30  dias  de  validade)  e  
encurtador.com.br (30 dias de validade a partir do último click).

Exemplo: este link do Teams 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/
19%3ad86b5a2a029545a496fd4ddbf428f474%40thread.tacv2/1597857162154?context=%7b%22Tid
%22%3a%2264126139-4352-4cd7-b1fb-2a971c6f69a6%22%2c%22Oid%22%3a%229a9cca7e-6f6f-44bf-
b08a-0342695b0e05%22%7d

se transforma em encurtador.com.br/opE04

Sobre a formação da Banca Examinadora

1. Composta por 3 membros (orientador/a e 2 examinadores).
2. Orientador/a pode ser todo/a professor/a que leciona ou lecionou disciplinas no curso de Engenharia  

Civil, isto inclui professor/a substituto/a e professor/a voluntário/a.
3. Examinador/a 1 mesma situação acima.
4. Examinador/a 2 mesmo caso, acrescido da possibilidade de pessoa externa à UFMG, com grau de 

mestre, doutorando, ou profissional de reconhecida expertise na área.
5. Não existe a figura  de coorientador/a na disciplina.  Todavia,  na  hipótese  desta  necessidade,  o/a 

orientador/a deverá enviar, no início do período letivo, uma justificativa à Comissão Organizadora 
que avaliará a pertinência. Na eventualidade de coorientação, a nota deste/a não será computada à  
soma das outras 3 notas. Os requisitos são os mesmos descritos no item 2.

6. Casos  omissos  devem  ser  comunicados,  com  justificativa,  à  Comissão  Organizadora  com  a 
antecedência devida para possibilitar a avaliação da demanda.

Apresentação oral dos trabalhos para as Bancas Examinadoras:

Data limite para defesa – até dia 18/07/22, não podendo passar o dia 21/02/22. Ressalta-se a necessidade 
de cumprimento dos prazos pois, para permitir à Seção de Ensino dar andamento aos pedidos de Colação de  
Grau, o Diário Eletrônico da turma precisa estar devidamente finalizado.

Entrega dos Documentos
Sobre Assinaturas

Exceto para  a  ata  de  defesa e  formulário  de  marcação  de  defesa,  que  serão  de  responsabilidade  do/a 
orientador/a, sempre usar certificado digital emitido pela RNP (veja  Anexo I) para todas as assinaturas de 
documentos PDF.

Check list
1. Artigo  assinado  pelo/a  orientador/a   no  formato  de  artigo  em  revista  ou  congresso  da  área. 

Importante  o/a  orientador/a  atestar  e  assinar  usando  certificado  digital.  Sem  este  arquivo, 
lembre-se, a nota não será lançada.

2. Ata de participação  , assinada pelo orientador3 e pelo aluno apresentador (com certificado digital), 
caso participe de alguma defesa. Um resumo crítico, note bem, não ocupa 3 a 5 linhas   digi  tadas  . O 
resumo não é sua impressão pessoal sobre o candidato ou sua apresentação. Versa sobre o conteúdo 
apresentado. Identifique-se! Tarefa (opcional) no valor de 5 pontos.

Arquivos:
 Ata de participação (caso tenha participado): seu_numero_matricula_participacao.pdf
 Artigo: seu_numero_matricula_artigo.pdf
 Envie-os em uma tarefa Moodle que será comunicada oportunamente.

3 O/a orientador/a é sempre o último a assinar qualquer documento.

http://encurtador.com.br/opE04
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ad86b5a2a029545a496fd4ddbf428f474@thread.tacv2/1597857162154?context=%7B%22Tid%22%3A%2264126139-4352-4cd7-b1fb-2a971c6f69a6%22%2C%22Oid%22%3A%229a9cca7e-6f6f-44bf-b08a-0342695b0e05%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ad86b5a2a029545a496fd4ddbf428f474@thread.tacv2/1597857162154?context=%7B%22Tid%22%3A%2264126139-4352-4cd7-b1fb-2a971c6f69a6%22%2C%22Oid%22%3A%229a9cca7e-6f6f-44bf-b08a-0342695b0e05%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ad86b5a2a029545a496fd4ddbf428f474@thread.tacv2/1597857162154?context=%7B%22Tid%22%3A%2264126139-4352-4cd7-b1fb-2a971c6f69a6%22%2C%22Oid%22%3A%229a9cca7e-6f6f-44bf-b08a-0342695b0e05%22%7D
http://encurtador.com.br/


Anexo I: Certificado Digital

Versão curta (não desobriga a leitura do restante deste documento):

Os  certificados  digitais  são  análogos  virtuais  da  identidade  de  uma  pessoa  física  ou  jurídica,  os  quais  
possibilitam validar documentos em diversas situações, como assinatura digital, criptografia de e-mails e  
documentos e autenticação de serviços online.

Importante: ao assinar um documento que, em seguida, será assinado por outra pessoa, não bloquear 
o arquivo assinado.

Acesse o link a seguir e emita seu certificado pessoal seguindo as orientações:

https://www.ufmg.br/dti/wp-content/uploads/2020/11/manual-de-instruçoes.pdf
Acesso direto ICPEdu (https://pessoal.icpedu.rnp.br/home).

Manual de instruções (arquivo PDF).

Regras de uso (arquivo PDF).

Assinatura desconhecida, como resolver.

Versão longa:

Optei pelo uso do certificado digital, em vez de colar uma imagem de minha assinatura dentro de um arquivo  
PDF,  usando  um editor  de  PDF,  exatamente  para  minha  própria  segurança.  Imaginar  minha  assinatura 
passeando pela rede não me agrada.  Quando um arquivo é assinado com certificado digital  você tem a  
garantia de autenticidade do autor do arquivo que contém aquela assinatura. Caso o arquivo seja modificado, 
via editor, invalida a assinatura e, portanto, o documento.

O certificado emitido pela RNP (Rede Nacional de   Ensino e   Pesquisa  ) através da “Infraestrutura de Chaves 
Públicas  para  Ensino  e  Pesquisa  (ICPEdu)”,  permite  gerar  certificados  digitais  pessoais  a  alunos, 
professores e servidores da UFMG.  Este certificado possui validade interna à UFMG, assim como às 
instituições pertencentes à CAFe (Comunidade Acadêmica Federada). Seu uso fora deste contexto dependerá 
do reconhecimento do mesmo pela instituição/orgão externo.

O que é a CAFe?

A CAFe é uma rede de relação de confiança formada por instituições de ensino e pesquisa no Brasil, a qual é 
gerida pela RNP. Assim, cada instituição atua como entidade provedora de identidade, cuja responsabilidade 
é  autenticar e fornecer de seus usuários para serviços autorizados dentro da federação, como o portal de 
periódicos da Capes.

A forma de autentificação se dá pelo login e senha autenticados pela instituição. No caso da UFMG, é o  
login e senha Minha UFMG. Portanto, faça bom uso de suas credenciais, não a fornecendo a terceiros.

Um pouco mais sobre certificados

Aos interessados, e para aqueles que não conhecem ou nunca usaram, existem dois tipos básicos, A1 e A3. A  
diferença entre ambos é a garantia da criptografia na guarda do certificado. Certificados A1 são arquivos 
comuns que o usuário pode armazenar em qualquer computador (como este da RNP). Já o certificado A3 é 
armazenado em um token (hardware específico que exige leitora, pode ser um pendrive específico, ou cartão  
com chip, igual a um cartão de crédito, que também exige leitora) criptografado, o que ocorre quando da  
escrita do arquivo contendo o certificado digital, no dispositivo físico, pela autoridade certificadora.

Os prazos para uso do certificado são de 12 a 60 meses, mas a assinatura aposta a qualquer documento tem 
validade vitalícia.

Nesta época de pandemia só se vende remotamente o certificado tipo A1 com 12 meses de validade. Para as 
outras possibilidades, somente com atendimento presencial.

https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/noticias/indice-de-noticias/saiba-mais-sobre-a-emissao-primaria-de-certificado-digital-por-videoconferencia
http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/
https://memoria.rnp.br/servicos/cafe
https://memoria.rnp.br/rnp/
https://memoria.rnp.br/rnp/
https://memoria.rnp.br/rnp/
https://www.ufmg.br/dti/faq/icpedu-assinaturadesconhecida/
https://www.ufmg.br/dti/wp-content/uploads/2020/11/Regras-de-Uso-Servico-Certificado-Digital-Pessoal-ICPEdu-201120.pdf
https://www.ufmg.br/dti/wp-content/uploads/2020/11/manual-de-instru%C3%A7oes.pdf
https://pessoal.icpedu.rnp.br/home
https://pessoal.icpedu.rnp.br/home
https://www.ufmg.br/dti/wp-content/uploads/2020/11/manual-de-instru%C3%A7oes.pdf


Os valores partem de R$100 até R$600, dependendo da autoridade certificadora, validade, se é renovação  
e/ou  inclui  a  aquisição  do  hardware.  O  Serpro  tem  uma  ótima  solução  custo/benefício,  NeoID,  mas 
suspendeu o atendimento presencial.

No  Windows™ e  MacOS™  o  Adobe  Acrobat™ pode  ser  usado  para  assinar  o  documento,  sendo  a 
recomendação. Como sou usuário Linux, procurei um assinador multiplataforma, Assinador   Serpro  . Todavia, 
o certificado da RNP não é reconhecido neste assinador.

O assinador é grátis e baseado em software livre (tento usar só ferramenta que exista em Windows e Linux).  
Qualquer que seja o fornecedor do certificado digital, ele assinará, desde que o certificado esteja dentro da  
hierarquia da ICP Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira). 

Certificado digital lhe permite assinar digitalmente um documento, e-mail, PDF, entre outros, que resulta em 
um documento digital  com validade jurídica reconhecida, substituindo o documento em papel.  A receita 
federal aceita o que hoje se chama de e-cpf (e-cnpj para PJ), que nada mais é do que o certificado digital que,  
quando emitido por autoridade certificadora reconhecida pelo Gov. Federal, assume este papel de representar 
digitalmente a assinatura física. Este ano entreguei minha declaração usando o certificado digital.

Outros usos do termo vêm, s.m.j., do uso da imagem da assinatura aplicada a um documento digital. Neste  
caso, o documento gerado seria “uma representação do documento físico”, cuja validade legal, até onde eu  
sei, não é reconhecida.

Importante:  não bloquear o acesso ao arquivo após assinar um documento que,  em seguida,  será 
assinado por outra pessoa.

Maiores detalhes sobre o certificado digital ICPEdu veja os links abaixo.

https://p1.icpedu.rnp.br/index/howto  e https://p1.icpedu.rnp.br/download/repository

Para verificação da assinatura de documento pode-se usar este site: https://verificador.ufsc.br/

Alternativamente, você pode adicionar seu próprio certificado ICPEdu como confiável. Clique sobre o selo 
de sua assinatura.

https://verificador.ufsc.br/
https://p1.icpedu.rnp.br/download/repository
https://p1.icpedu.rnp.br/index/howto
https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/icp-brasil
https://www.serpro.gov.br/links-fixos-superiores/assinador-digital/assinador-serpro
https://www.serpro.gov.br/links-fixos-superiores/assinador-digital/assinador-serpro
https://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-2018/serpro-inicia-comercializacao-do-neoid?searchterm=neoID


Ao clicar novamente em sua assinatura ela deverá ser considerada válida.

Para que documentos assinados com certificados ICPEdu tenham este mesmo comportamento, é necessário 
adicionar  os  certificados  da  autoridade  certificadora  raiz  (AC-raiz)  e  da  autoridade  certificadora  (AC)  
ICPEdu como confiáveis. Vá até https://pessoal.icpedu.rnp.br/public/sobre-p1 e clique em Certificado AC e 
em seguida baixe o certificado AC Raiz (root.cer) e o certificado AC Pessoa (ca.cer).

No caso do Adobe: Editar/Preferências/Assinaturas/Certificados confiáveis e de Identidade/Mais, selecionar 
Certificados confiáveis/Importar/Procurar. Escolha root.cer e depois repita os mesmos passos para ca.cer.

https://pessoal.icpedu.rnp.br/public/download/certificate/ca
https://pessoal.icpedu.rnp.br/public/download/certificate/root
https://pessoal.icpedu.rnp.br/public/sobre-p1


Como funciona a Assinatura Digital

Primeiramente é necessário distinguir dois conceitos usados equivocadamente como sinônimos:  assinatura 
eletrônica e assinatura digital.

Assinatura eletrônica compreende um conjunto de modalidades/mecanismos como forma de validação do 
usuário: senhas alfanuméricas, SMS recebido com código de acesso, token (hardware para armazenamento 
criptografado de informações, ou via software gerador de códigos numéricos aleatórios a intervalos curtos de 
tempo), biometria (foto e impressão das digitais em formato digital), conferência de dados biográficos (CPF, 
título de eleitor, PIS/PASEP, nome da mãe, data de nascimento, etc) e a própria assinatura digital.



Assinatura  digital,  por  sua  vez,  é  um  equivalente  digital  da  carteira  de  identidade  de  uma  pessoa 
(física/jurídica)  ou  servidor  web,  por  exemplo.  As  características  de  uma  assinatura  digital  permitem 
identificar  o  autor  ou  emissor  de  uma  mensagem  ou  documento,  tendo  que  garantir  as  seguintes 
propriedades: autenticidade (o autor é quem dizer ser quem é?), integridade (o documento/mensagem foi 
alterado no caminho entre emissão e recebimento?) e irretratabilidade (uma vez assinado, o emissor/autor 
não pode negar a autoria nem autenticidade do documento).

Cifragem

Júlio César  (século II  a.C.)  utilizava uma forma de esconder  o texto de mensagens trocadas  entre  seus 
generais, utilizando um código (chave) previamente combinado.

Na atualidade vários algoritmos são usados para garantir que determinado texto/informação fique oculto ou 
ilegível  (criptografado)  para  qualquer  pessoa/sistema,  exceto  para  o  detentor  de  uma chave  que  faça  o 
processo reverso. Em outras palavras, o emissor tem um par de chaves, uma delas se chama chave privada e 
a outra chave pública. Uma informação criptografada com a chave privada, só é decriptografada pela chave 
pública a ela associada.

Função resumo (hash)

A função resumo é uma função matemática que recebe uma informação de tamanho qualquer e a transforma  
em uma informação única, curta e de tamanho fixo, chamado hash. Funciona como o CPF de um arquivo. 
Qualquer mínima alteração no arquivo, como uma letra alterada, gera um hash totalmente diferente. Todavia, 
este algoritmo é demasiado lento para grandes arquivos. Esta função não possui “inversa”, i.e., sabendo-se o 
hash não é possível reconstituir o arquivo original.

Um documento, chamado aqui de texto plano, passa por uma função hash produzindo seu resumo que, junto 
a um algoritmo de criptografia associado à chave privada do emissor, gera uma informação cifrada, chamada 
assinatura, que é anexada ao arquivo contendo o texto plano.

Para verificar a assinatura digital do lado do recebedor, este decriptografa a assinatura com a chave pública 
do emissor, obtendo o  hash do  texto plano. Em seguida, o usuário gera o  hash do  texto plano recebido, 
comparando-o com o  hash decriptografado. Se os resumos forem iguais,  conclui-se pela  integridade do 
texto  (não  houve  alteração  desde  o  envio  até  o  recebimento  do  mesmo)  e,  como  a  assinatura  foi 
decriptografada com a chave pública recebida, então garante-se a  autenticidade do emissor. Este tipo de 
criptografia é chamada de criptografia assimétrica, por usar duas chaves diferentes, uma para cifrar e outra 
para decifrar a informação.



A questão agora evolui para a confiança no par de chaves criptográficas do emissor, em particular sua chave 
privada. Esta é a razão da existência dos certificados digitais. Um terceiro ator, uma autoridade certificadora 
confiável, lhe garante que o par de chaves usadas pertence ao proprietário daquele certificado digital.

Como Funciona a Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP)

É  uma  cadeia  hierárquica  de  confiança  que  segue  rígidos  protocolos  de  segurança  estabelecidos  em 
legislação específica. No Brasil adotou-se uma cadeia de certificados de raiz única, coordenada pelo 
ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, autarquia vinculada à Casa Civil – link).

O processo consiste em: o usuário se dirige a uma Autoridade de Registro – AR – (análogo a um cartório ou  
Instituto de Identificação) que coleta os dados biográficos e biométricos do usuário. Em seguida a AR envia  
estes dados e solicita à Autoridade Certificadora (AC) o certificado digital. 

https://www.gov.br/iti/pt-br


Pode-se  adotar  uma  analogia para  entendermos  melhor  o  certificado  digital  e  a  cadeia  hierárquica 
(hipotética) para a emissão da carteira de identidade, como ilustrado na figura abaixo.



Anexo II: Legislação Sobre Certificado Digital

Versão curta: Art. 5o do Decreto no 10.543 de 13 de novembro de 2020 (link).

Versão longa:

A Medida Provisória 2200-2 de 24 de agosto de 2001 (link) “Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá 
outras providências”.  Destacam-se o Art. 6o e o § 2o do Art. 10, com grifo nosso:

Art.  6o Às  AC,  entidades  credenciadas  a  emitir  certificados  digitais  vinculando  pares  de  chaves  
criptográficas ao respectivo titular, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados, 
bem  como  colocar  à  disposição  dos  usuários  listas  de  certificados  revogados  e  outras  informações 
pertinentes e manter registro de suas operações.

Parágrafo único.  O par de chaves criptográficas será gerado sempre pelo próprio titular e sua chave 
privada de assinatura será de seu exclusivo controle, uso e conhecimento.

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos 
eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da 
autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não 
emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem  
for oposto o documento.

O  Decreto  no  8.543 de  8  de  outubro  de  2015 (link)  “Dispõe  sobre  o  uso  do  meio  eletrônico  para  a 
realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e  das  entidades da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional”. Cumpre-se ressaltar os Art. 2o e 3o abaixo (grifo nosso):

Art. 2º Para o disposto neste Decreto, consideram-se as seguintes definições:
I - documento - unidade de registro de informações, independentemente do formato, do suporte ou da 
natureza;
II  -  documento  digital -  informação  registrada,  codificada  em  dígitos  binários,  acessível  e 
interpretável por meio de sistema computacional, podendo ser:

a) documento nato-digital - documento criado originariamente em meio eletrônico; ou
b)  documento  digitalizado -  documento  obtido  a  partir  da  conversão  de  um documento  não 
digital, gerando uma fiel representação em código digital; e

III  -  processo  administrativo  eletrônico  -  aquele  em  que  os  atos  processuais  são  registrados  e  
disponibilizados em meio eletrônico.

Art. 3º São objetivos deste Decreto:
I - assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental e promover a adequação 
entre meios, ações, impactos e resultados;
II - promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos com 
segurança, transparência e economicidade;
III - ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e da comunicação; e
IV - facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas.

A  Lei  no  14.063 de 23 de setembro de 2020 (link) “Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em 
interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde e sobre as licenças de 
softwares desenvolvidos por entes públicos; e altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, a Lei nº  
5.991, de 17 de dezembro de 1973, e a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001”. 

Finalmente, o  Decreto  no  10.543 de 13 de novembro de 2020 (link) “Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas na administração pública federal e regulamenta o art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 
2020, quanto ao nível mínimo exigido para a assinatura eletrônica em interações com o ente público”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14063.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2200-2.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm


Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas na administração pública federal  e  
regulamenta o art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, quanto ao nível mínimo exigido para a  
assinatura eletrônica em interações com o ente público.
Art. 2º Este Decreto aplica-se à:

I  -  interação  eletrônica  interna  dos  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  federal  direta, 
autárquica e fundacional;
II - interação entre pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado, diretamente ou por meio 
de procurador ou de representante legal, e os entes públicos de que trata o inciso I; e
III - interação eletrônica entre os entes públicos de que trata o inciso I e outros entes públicos de 
qualquer Poder ou ente federativo.

Parágrafo único. O disposto neste Decreto não se aplica:
I - aos processos judiciais;
II - à interação eletrônica:

a) entre pessoas naturais ou entre pessoas jurídicas de direito privado;
b) na qual seja permitido o anonimato; e
c) na qual seja dispensada a identificação do particular;

III - aos sistemas de ouvidoria de entes públicos;
IV - aos programas de assistência a vítimas e a testemunhas ameaçadas;
V - às outras hipóteses nas quais deva ser dada garantia de preservação de sigilo da identidade do  
particular na atuação perante o ente público; e
VI - às interações, sem participação da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, 
que envolvam:

a) outros Poderes;
b) órgãos constitucionalmente autônomos;
c) outros entes federativos;
d) empresas públicas; ou
e) sociedades de economia mista.

Art. 3º Para os fins deste Decreto, considera-se:
I - interação eletrônica - o ato praticado por particular ou por agente público, por meio de edição 
eletrônica de documentos ou de ações eletrônicas, com a finalidade de:

a) adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos;
b) impor obrigações; ou
c) requerer, peticionar, solicitar, relatar, comunicar, informar, movimentar, consultar, analisar ou 
avaliar documentos, procedimentos, processos, expedientes, situações ou fatos;

II - validação biométrica - confirmação da identidade da pessoa natural mediante aplicação de método 
de  comparação  estatístico  de  medição  biológica  das  características  físicas  de  um indivíduo  com 
objetivo de identificá-lo unicamente com alto grau de segurança;
III - validação biográfica - confirmação da identidade da pessoa natural mediante comparação de fatos 
da sua vida, tais como nome civil ou social, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade,  
sexo, estado civil, grupo familiar, endereço e vínculos profissionais, com o objetivo de identificá-la 
unicamente com médio grau de segurança; e
IV - validador de acesso digital - órgão ou entidade, pública ou privada, autorizada a fornecer meios 
seguros de validação de identidade biométrica ou biográfica em processos de identificação digital.

Art. 4º Os níveis mínimos para as assinaturas em interações eletrônicas com a administração pública  
federal direta, autárquica e fundacional são:

I  -  assinatura  simples -  admitida  para  as  hipóteses  cujo  conteúdo  da  interação  não  envolva 
informações  protegidas  por  grau  de  sigilo  e  não  ofereça  risco  direto  de  dano a bens,  serviços  e 
interesses do ente público, incluídos:

a) a solicitação de agendamentos, atendimentos, anuências, autorizações e licenças para a prática  
de ato ou exercício de atividade;
b) a realização de autenticação ou solicitação de acesso a sítio eletrônico oficial que contenha 
informações  de interesse  particular,  coletivo ou geral,  mesmo que tais informações  não sejam 
disponibilizadas publicamente;
c)  o  envio  de  documentos  digitais  ou  digitalizados  e  o  recebimento  de  número  de  protocolo 
decorrente da ação;



d) a participação em pesquisa pública; e
e)  o  requerimento  de  benefícios  assistenciais,  trabalhistas  ou  previdenciários  diretamente  pelo 
interessado;

II - assinatura eletrônica avançada - admitida para as hipóteses previstas no inciso I e nas hipóteses 
de interação com o ente público que, considerada a natureza da relação jurídica, exijam maior garantia 
quanto à autoria, incluídos:

a) as interações eletrônicas entre pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado e os entes 
públicos que envolvam informações classificadas ou protegidas por grau de sigilo;
b) os requerimentos de particulares e as decisões administrativas para o registro ou a transferência  
de propriedade ou de posse empresariais, de marcas ou de patentes;
c) a manifestação de vontade para a celebração de contratos, convênios, acordos, termos e outros 
instrumentos sinalagmáticos bilaterais ou plurilaterais congêneres;
d) os atos relacionados a autocadastro, como usuário particular ou como agente público, para o 
exercício de atribuições, em sistema informatizado de processo administrativo eletrônico ou de  
serviços;
e)  as  decisões  administrativas  referentes  à  concessão  de  benefícios  assistenciais,  trabalhistas,  
previdenciários  e  tributários  que  envolvam  dispêndio  direto  ou  renúncia  de  receita  pela 
administração pública;
f) as declarações prestadas em virtude de lei que constituam reconhecimento de fatos e assunção 
de obrigações;
g)  o  envio  de  documentos  digitais  ou  digitalizados  em  atendimento  a  procedimentos 
administrativos ou medidas de fiscalização; e
h) a apresentação de defesa e interposição de recursos administrativos; e

III - assinatura eletrônica qualificada - aceita em qualquer interação eletrônica com entes públicos e 
obrigatória para:

a) os atos de transferência e de registro de bens imóveis, ressalvados os atos realizados perante as 
juntas comerciais;
b) os atos assinados pelo Presidente da República e pelos Ministros de Estado; e
c) as demais hipóteses previstas em lei.

§ 1º A autoridade máxima do órgão ou da entidade poderá estabelecer o uso de assinatura eletrônica  
em nível superior ao mínimo exigido no caput, caso as especificidades da interação eletrônica em 
questão o exijam.
§  2º  A  exigência  de  níveis  mínimos  de  assinatura  eletrônica  não  poderá  ser  invocada  como 
fundamento  para  a  não  aceitação  de  assinaturas  realizadas  presencialmente  ou  derivadas  de 
procedimentos presenciais para a identificação do interessado.
§ 3º A assinatura simples de que trata o inciso I do caput será admitida para interações eletrônicas em  
sistemas informatizados de processo administrativo ou de atendimento a serviços públicos, por parte 
de agente público, exceto nas hipóteses do inciso III do caput.

Art. 5º A administração pública federal direta, autárquica e fundacional adotará mecanismos para prover 
aos  usuários  a  capacidade  de  utilizar  assinaturas  eletrônicas  para  as  interações  com entes  públicos, 
respeitados os seguintes critérios:

I - para a utilização de assinatura simples, o usuário poderá fazer seu cadastro pela internet, mediante 
autodeclaração validada em bases de dados governamentais;
II - para a utilização de assinatura avançada, o usuário deverá realizar o cadastro com garantia de 
identidade a partir de validador de acesso digital, incluída a:

a) validação biográfica e documental, presencial ou remota, conferida por agente público;
b) validação biométrica conferida em base de dados governamental; ou
c) validação biométrica, biográfica ou documental, presencial ou remota, conferida por validador 
de acesso digital que demonstre elevado grau de segurança em seus processos de identificação; e

III - para utilização de assinatura qualificada, o usuário utilizará certificado digital, nos termos da 
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.



Anexo III: Sobre o SEI (para membros da banca)

Para o modo ERE (Ensino Remoto Emergencial), parte do processo tramitará pelo SEI (Sistema Eletrônico 
de Informações) da UFMG, ao qual todo docente tem acesso, e cuja assinatura eletrônica tem validade legal 
(art. 5o do Decreto no 10.543 de 13 de novembro de 2020). 

Versão curta: A figura abaixo identifica os passos necessários (Link SEI):

Versão longa:

O Acesso ao SEI se dá através do endereço: https://sei.ufmg.br/sei usando o login e senha Minha UFMG.

Alguns conceitos:

Unidade SEI: na maioria das vezes uma unidade SEI corresponde a um departamento acadêmico ou outra 
estrutura organizacional do órgão público que utiliza o SEI, por exemplo: ENGENHARIA – DIRETORIA, 
sigla:  ENGENHARIA-DIR,  ou  MEDICINA  -  DEPARTAMENTO  DE  MEDICINA  PREVENTIVA 
SOCIAL,  sigla:  MEDICINA-MPS.  Notar  que  uma  unidade  SEI  reúne  todos  os  usuários  daquele 
agrupamento, um departamento, por exemplo, com algumas exceções. Pelo princípio da transparência, todo 
processo tramitado em determinada unidade é visível a todos os usuários daquela unidade onde tramita ou 
tramitou  um processo.  Assim,  quando determinados  processos  tratam de  assuntos  mais  delicados,  estes 
podem tramitar em unidades com o sufixo -CH, presumivelmente uma chefia, com dois usuários, geralmente  
“chefe” e “subchefe”.

Usuário SEI: o servidor docente ou TAE, na sua maioria, entre outras pessoas autorizadas. A identificação  
do usuário corresponde ao seu login Minha UFMG. Um mesmo usuário pode estar presente em mais de uma  
unidade SEI. Docente que seja coordenador de Colegiado, Diretor de unidade acadêmica ou aquele que se  
desloca para  órgão da Reitoria,  por  exemplo,  usualmente  sai  do  departamento  e  se  “hospeda” na nova  
unidade associada a seu cargo.

Bloco de assinatura:  Um bloco de assinatura seria o correspondente ao antigo “envelope de circulação 
interna”,  usado  para  transportar  documentos  entre  setores  dentro  da  organização.  No  SEI,  quando  um 
documento é criado na unidade A, ele não pode ser lido pelo usuário da unidade B, mesmo que o processo  
esteja aberto na unidade B, a menos que o documento esteja assinado. Assim, quando há a necessidade de 
um documento ser acessado para leitura (eventualmente edição) ou assinatura em uma unidade diferente 
daquela geradora do documento, é necessário fazer uso do  bloco de assinatura. Um bloco de assinatura é 
identificado por um número.

Disponibilização bloco de assinatura: Para “transportar” um documento da unidade geradora para outras 
unidades,  é  necessário,  primeiro,  incluir  o  documento  (ou  documentos)  em  um  bloco  de  assinatura.  
Posteriormente, deve-se alterar o bloco de assinatura identificando a(s) unidade(s) à(s) qual(is) se destina(m).

https://sei.ufmg.br/sei
https://sei.ufmg.br/index.php/2019/08/28/base-de-conhecimento/?id_procedimento=100000666&id_base=663


Retornar bloco de assinatura: Uma vez que todos os documentos recebam a última assinatura, é necessário 
devolver o bloco de assinatura para a unidade geradora.

Links úteis do SEI

Manual resumido do SEI
http://sei.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/09/manual-sei-resumido.pdf

Manual completo SEI
http://sei.ufmg.br/wp-content/uploads/2019/06/sei-doc-usuario-OFICIAL-COMPLETA_UFMG.pdf

POP (Procedimento Operacional Padrão)
http://sei.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/01/POP-Procedimento-Operacional-Padrao-V2.6.pdf 
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