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Como ocorre o fluxo usual de certificação?

No último dia da gestão da liga, a diretoria deve enviar o 
Relatório Anual ao e-mail da Comissão 

(comissao.ligasicv.gv@ufjf.edu.br)
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A Comissão delibera sobre o documento em reunião 
ordinária e emite parecer

A Comissão publica parecer no site do ICV, 
contendo as correções necessárias ao Relatório.  

Relatório DEFERIDO Relatório INDEFERIDO

A Comissão publica parecer no site do ICV 
contendo tabela descritiva dos membros da 
gestão.
Ademais, a Comissão faz o cadastro da tabela 
descritiva na plataforma SEI-UFJF, gerando o 
código verificador e o código CRC para 
verificação de autenticidade dos certificados. 

A diretoria deve, então,  realizar as devidas 
correções e enviar o(s) documento(s) ao 

e-mail da Comissão

A partir do parecer publicado no site do ICV 
(https://www.ufjf.br/icvgv/ligas-academicas/atas
/pareceres-2021/), a diretoria da liga deve 
confeccionar os certificados de todos os 
membros da liga (Apêndice 09 - Certificado 
Padrão disponível em 
https://www.ufjf.br/icvgv/ligas-academicas/estat
uto/) conforme tabela descritiva. 

E enviá-los ao e-mail da Comissão no formato 
“.docx” (documento do Word).

O presidente da Comissão incluirá a assinatura digital aos certificados e a 
Comissão os enviarão ao e-mail do(a) solicitante no formato PDF.

Situações extraordinárias serão tratadas caso a caso conforme dita o Estatuto.



Como solicitar a 2ª via do certificado?
SITUAÇÃO 1: O parecer deferindo certificação da gestão NÃO contém a tabela 

descritiva de membros

2º Enviar e-mail para a Comissão contendo:
Assunto: Solicitação de 2ª via de certificado 
Incluir no corpo do texto:  Nome completo do solicitante, cargo, nome da liga  e gestão.
Anexar: Parecer da Comissão das Ligas deferindo a certificação e a Tabela descritiva de todos os membros da liga 
no formato “.docx” (documento do Word) (disponível no final do Apêndice 07 - Relatório Anual de Atividades : 
https://www.ufjf.br/icvgv/ligas-academicas/estatuto/)

A Comissão realizará conferência dos dados

Dado(s) DEFERIDO(S)
(Seguem os mesmos trâmites do relatório 

deferido, explicado na página anterior)

Dado(s) INDEFERIDO(S)
(Seguem os mesmos trâmites do relatório 
indeferido, explicado na página anterior)

Comissão das Ligas Acadêmicas do ICV - UFJF/GV
Agosto/2021    

1º Procurar o parecer nos seguintes links:  https://www.ufjf.br/icvgv/ligas-academicas/atas/pareceres/ ou 
https://www.ufjf.br/icvgv/ligas-academicas/atas/parecer-final/

SITUAÇÃO 2: O parecer deferindo certificação da gestão CONTÉM a tabela descritiva 
de membros, mas a tabela descritiva ainda NÃO foi publicada no SEI-UFJF

2º Enviar e-mail para a Comissão contendo:
Assunto: Solicitação de 2ª via de certificado 
Incluir no corpo do texto:  Nome completo do solicitante, cargo, nome da liga  e gestão.
Anexar: Parecer da Comissão das Ligas deferindo a certificação e a Tabela descritiva de todos os membros da liga 
no formato “.docx” (documento do Word) (disponível no final do Apêndice 07 - Relatório Anual de Atividades 
https://www.ufjf.br/icvgv/ligas-academicas/estatuto/)

A Comissão realizará conferência dos dados e 
seguirá os mesmos trâmites do relatório deferido

1º Procurar o parecer no seguinte link:  https://www.ufjf.br/icvgv/ligas-academicas/atas/pareceres-2021/


