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Acesse o seu portal no Menu Serviços\Dependentes\Cadastrar_Consultar:

Setor de Registro - SEREG - CSA - Sl. 1.15 - sereg@ufsj.edu.br

CADASTRAR DEPENDENTE



Setor de Registro - SEREG - CSA - Sl. 1.15 - sereg@ufsj.edu.br

Na próxima tela:

Caso não tenha o arquivo do CPF no sistm é preciso anexá-lo.

Quando o arquivo 

está anexado, 

este aparece no 

sistema.

Para cadastrar, clique em cadastrar novo.



* Após término do cadastro, siga os passos da página 12

Ao anexar, clique neste botão

Cadastrar RG, Certidão de Casamento ou Nascimento e União Estável

Apenas nome da mãe

Não Preencher

Atenção aos campos sinalizados:

Setor de Registro - SEREG - CSA - Sl. 1.15 - sereg@ufsj.edu.br

Não preencher

Se for Certidão emitida a partir de 01/01/2010, selecione a 
opção Certidão Casamento ou Nascimento com matrícula.

Para Declaração de União Estável, selecione Outros; no campo 
Número, digite 0 (zero) até o limite.

Condição de Dependência Grau de Parentesco

Sem Exigência de Condição

Cônjuge, Companheiro(a), Filho(a) e 

Enteado(a) menor de 21 anos,

Pais não dependentes econômicos.

Estudante Univ. s/ativ. 

Remum.

Filho(a) e Enteado(a) de 21 a 24 anos, se 

estudante.

Rendimento no Limite 

Isenção*

Pais, quando recebem proventos no limite da 

isenção e viva às expensas do servidor.

Sem Rendimentos*
Pais, quando não recebem proventos e viva às 

expensas do servidor.

Selecionar a Condição, conforme Grau de Parentesco



Para uso da gestão, não selecione.

Setor de Registro - SEREG - CSA - Sl. 1.15 - sereg@ufsj.edu.br

Selecionar benefícios: 
Acompanhamento pessoa da família e/ou Dedução de IR*

*Para mais informações, acesse o link na página 2



Após o Cadastro, aguardar a autorização do Setor de Registro.

Setor de Registro - SEREG - CSA - Sl. 1.15 - sereg@ufsj.edu.br

ATENÇÃO:

É obrigatório que a documentação seja digitaliza em PDF. Arquivos em PDF 

provenientes de foto não serão aceitos.



ALTERAR CADASTRO DEPENDENTE

Acesse o seu portal no Menu Serviços\Dependentes\Cadastrar_Consultar:



* Após término da alteração, siga os passos da página X

Anexar arquivo, caso não esteja no sistema

Ao anexar, clique neste botão

Cadastrar RG, Certidão de Casamento (ou Nascimento) e União Estável

Apenas nome da mãe

Não Preencher

Atenção aos campos sinalizados:

Setor de Registro - SEREG - CSA - Sl. 1.15 - sereg@ufsj.edu.br

Não preencher

Se for Certidão emitida a partir de 01/01/2010, selecione a 
opção Certidão Casamento ou Nascimento com matrícula.

Para Declaração de União Estável, selecione Outros; no campo 
Número, digite 0 (zero) até o limite.

Condição de Dependência Grau de Parentesco

Sem Exigência de Condição

Cônjuge, Companheiro(a), Filho(a) e 

Enteado(a) menor de 21 anos,

Pais não dependentes econômicos.

Estudante Univ. s/ativ. 

Remum.

Filho(a) e Enteado(a) de 21 a 24 anos, se 

estudante.

Rendimento no Limite 

Isenção*

Pais, quando recebem proventos no limite da 

isenção e viva às expensas do servidor.

Sem Rendimentos*
Pais, quando não recebem proventos e viva às 

expensas do servidor.

Selecionar a Condição, conforme Grau de Parentesco

Caso os 

documentos 

não estejam 

no sistema.



Benefícios:

a) Se for ativar Acompanhamento Pessoa da Família ou Dedução do IR*, siga as setas:
*Para mais informações, acesse o link na página 2

Para uso da gestão, não selecione.



b) Se for encerrar Acompanhamento Pessoa da Família ou Dedução do IR*, siga as setas:

Ressarcimento Saúde – entre em contato com SEAPS (seaps@ufsj.eu.br) para o encerramento.



Após incluir os Pais (avós e bisavós, padrasto e madrasta) como dependentes econômicos, é obrigatório o envio, via SIPAC, da Declaração de Dependência Econômica.

Acesse o SIPAC e siga as setas

Tramitar Declaração de Dependência Econômica



Na aba Protocolo, clique em Documentos e, em seguida, em Cadastrar Documento.



Selecionar nos campos, conforme as setas:

Atenção:

Envio com preenchimento 

incorreto, será devolvido.



Substituir os campos “<< >>” pelos dados que se pede:

Atenção:

A declaração é por dependente.

não se esqueça de informar a data

Adicione a sua assinatura, assine e clique em continuar. 



Na aba Documentos Anexados, apenas clique em Continuar.

Na aba Interessados, informe seu nome (pode buscar através da matrícula UFSJ ou SIAPE). Confira se o e-mail está 

correto e clique em Inserir e, em seguida, Continuar.

Na aba Movimentação Inicial, no campo Unidade de Destino, informe 17.00.01.03 – Setor de Registro - e clique em 

Continuar.

Na aba Confirmação, verifique se as informações estão corretas na tela e no documento ao clicar em 

Após verificação, clique em Confirmar.

Aguardar o processamento pelo Setor de Registro.

Fonte: SEREG/DIPES/PROGP/SIPAC


