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A Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidências e Matrícula em conjunto com a
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos vem orientar procedimentos relativos à
associação das aulas atribuídas do EJATEC, pontualmente ao tipo de ensino 108 –
“Qualificação profissional”:
A especificidade deste tipo de ensino prevê a atuação de mais de um professor em uma
mesma turma, ou seja, há possibilidade de atribuir as 6 aulas da formação profissional para
diferentes professores. Com isso, haverá a necessidade de adequação do sistema de registro
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desta carga horária que será contemplado a partir do dia 16/08/2021 no sistema SED Atribuição Especial.
Considerando o cronograma de atribuição até o dia 12/08/2021, as associações devem
ocorrer especificamente para (1) professor por turma. Após 16/08/2021, o sistema aceitará
a digitação de mais de (1) professor para a mesma turma.
As aulas associadas até o presente momento, mesmo que o Professor não esteja ministrando
6 aulas, não devem ser desassociadas. As correções de quantidade de aulas já associadas
nessa programação deverão ocorrer somente a partir do dia 16/08/21.
Oportunamente serão enviadas novas orientações para o registro na nova conformidade.
Atenciosamente,

Responsável:

Olga L. M. T. Tomazela
Diretor I - NFP

De acordo:

Rosilene Aparecida de Oliveira Silva
Diretor II – CRH
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