SENAI – Departamento Regional do Tocantins
Unidade de Educação, Tecnologia e Inovação – UNETI

Circular UNETI Nº 02/2012 - PRONATEC
Estabelece
orientações,
para
a
operacionalização da Oferta de Turma no
SISTEC no âmbito do PRONATEC nas
Unidades Operacionais.

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
A presente instrução tem o objetivo de orientar a operação do SISTEC pelas
Unidades Operacionais do SENAI-DR/TO. A leitura das diretrizes, instrução e demais
documentação que regulamenta o PRONATEC é indispensável para o perfeito
entendimento das regras do Programa.

CAPÍTULO II – O cadastro no SISTEC (Operacionalização)
Após definição do cronograma de atendimento dos cursos do PRONATEC
referente ao ano de 2012 a Secretaria Escolar deve realizar a “Oferta de Turma” no
SISTEC, para que o demandante possa visualizar e realizar as pré-matrículas.
Caminho:
PRONATECE  Bolsa Formação  Oferta de Turma

A “OFERTA DE TURMA” consiste no cadastro de todas as informações por turma. Esta é
dividida por blocos de informações que devem ser preenchidas para cadastro do curso.

Segue os blocos a serem preenchidos:

Com o preenchimento das “Informações do Curso” será criado automaticamente um
“Identificador da Turma”, que deve ser anotado pela secretaria escolar para
acompanhamento, pois este passa a ser a identificação da turma no SISTEC.

No cadastro do Responsável pelo acompanhamento se atentar aos campos obrigatórios
(*). Basta inserir o CPF do responsável e as demais informações serão preenchidas, com
exceção do cargo que deve ser descrito.

Em “Controle de Fluxo” as únicas informações a serem preenchidas são as datas de
expiração de pré-matrícula da primeira e segunda chamada.

No bloco Grade Horário do Curso segue dica:
Insira os horários de início e término, clique na opção “REPLICAR PARA TODOS OS
DIAS DA SEMANA”, caso não tenha programação de aulas no final de semana clicar
na opção que indica “exceto para finais de semana”. A grade será preenchida
automaticamente e o número de horas semanais também.
Se atentar a data de conclusão prevista, informar a data prevista no cronograma
da Unidade Operacional.

No bloco “Questões de Controle” clicar no quadradinho confirmando as informações.
Salvar.

CAPÍTULO III – Das Disposições Finais
Dúvidas a respeito do disposto nesta Instrução poderão ser dirimidas junto às
Gerências da Unidade de Gestão UNETI, através da técnica Jackeline Reis.
Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.
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