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SOLICITAÇÃO DA IDENTIDADE FUNCIONAL - PROFESSOR

QUEM PODE SOLICITAR: Docentes Concursados 40H DE, 40H, 20H e Docentes Substitutos da 
UFU. Docente do Programa Especial PROPP, Docente Aposentado, Professor Visitante e Pós-
Doutorando na UFU podem solicitar a Identidade Institucional na PROPP.

COMO SOLICITAR A IDENTIDADE FUNCIONAL: No Menu Horizontal do Portal do Docente 
você encontrará os links “Dados Cadastrais”  e “Identidade Funcional”.

Para solicitar a “Identidade Funcional” siga os passos descritos abaixo:

** selecione o link “Dados Cadastrais” - neste tela poderão ser atualizados o email para 
recuperação de senha e o nome de destaque (máximo de 13 caracteres) para compor a 
Identidade Funcional.

** no link “Identidade Funcional”, 02 funções são disponibilizadas:  “Cadastro de Foto”  e 
“Solicitação de Identidade”.  Para cada uma, siga as instruções disponíveis nos links.



Após efetuar o “upload” da foto bem como selecionar a região da foto para a Identidade 
Funcional, será disponibilizado a pré-visualização da mesma. Confirme os dados e selecione o 
“link” “Solcitação de Identidade”.

Ao visualizar a prévia da Identidade Funcional e antes de pressionar o botão “Solicitar 
Identidade Funcional”, declare serem verdadeiras as informações acima visualizadas. Caso a 
prévia da Identidade Funcional contenha erros, favor encaminhar solicitação de alteração dos 
dados através do email dimor@reito.ufu.br com o assunto "Identidade Funcional". No corpo do 
email  informar o seu Nome, Matrícula SIAPE, Telefone de Contato e os dados a serem alterados. 
Quando os dados forem corrigidos, retorne ao Portal do Docente, verifique novamente os dados e 
solicite a Identidade Funcional.
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