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Objetivos do Tutorial 

O presente documento tem como objetivo estimular o envio 
de propostas de alterações do Estatuto e do Regimento Geral 
da UENP.  
 
Por se tratar de um processo amplo e democrático, este 
tutorial servirá de apoio para submissões de propostas.  
 
O tutorial está dividido em duas partes: 1- 
CREDENCIAMENTO; 2 – ENVIO DE PROPOSTAS, contendo o 
passo a passo necessário para você submeter uma proposta.  
 
A UENP conta com sua colaboração.  

A Comissão 



Site da UENP 
www.uenp.edu.br 

Desça a barra de rolagem  até o 
fim da página 



Site da UENP 
www.uenp.edu.br 

Clique com o cursor sobre 
o banner 



Página da Revisão do Estatuto e Regimento 
Geral da UENP 

Clique aqui!  



1 - CREDENCIAMENTO 



Caso seja o seu 
primeiro acesso, 

CLIQUE AQUI  

O Credenciamento é necessário para membros das 
comunidades interna e externa 



Preencher estes 
campos somente 
quando o segmento 
selecionado foi 
“Representante de 
órgão externo à UENP” 

CLIQUE 
em 

Salvar! 
(1)  



CLIQUE em “Receber confirmação no e-mail” (2) 



Seu acesso ao Sistema será homologado pela 
Comissão. 

Após, você receberá a senha provisória no seu e-mail 

“Ao acessar o 
sistema, você terá 
que trocar a senha 
provisória, por uma 
senha pessoal ” 



Fulano de Tal 

Agora você já pode enviar suas propostas! 

15/12/2016 a 30/06/2017 



2 – ENVIO DE PROPOSTAS 



Propostas para o ESTATUTO 

CLIQUE 
em 

Estatuto 
(1)  

CLIQUE 
em 

Novo 
(2)  

Fulano de Tal 



Leia Com 
Atenção! 

Propostas para o ESTATUTO 

Fulano de Tal 



Fulano de Tal 

Neste campo 
você 

selecionará o 
item  do 

documento 
referente à sua 

sugestão 

Aqui, você 
deverá 

descrever a 
redação 

sugerida para 
o item 

selecionado 



Proposta para o ESTATUTO 

 Ao clicar em SALVAR, sua proposta será automaticamente 
enviada. 

Fulano de Tal 

Após preencher 
todos os 

campos, CLIQUE 
EM SALVAR!  



Propostas para o REGIMENTO GERAL 

Fulano de Tal 

CLIQUE em 
Regimento 

(1)  

CLIQUE 
em 

Novo 
(2)  



Fulano de Tal 

Propostas para o REGIMENTO GERAL 

Após 
preencher 
todos os 
campos, 

CLIQUE EM 
SALVAR!  

 Ao clicar em SALVAR, sua proposta será automaticamente 
enviada. 


