3 - ABA CICLO DE MATRÍCULA
3.1- Criação do Ciclo de Matrícula
Para cadastrar os alunos é necessário a criação do ciclo de matrícula (este conceito associa-se
a oferta, sempre que vocês ofertarem novas vagas, isso normalmente ocorre semestralmente ou
anualmente, vocês terão que criar um ciclo de matrícula para os novos alunos).
Na aba ciclo de matrícula, clique na pasta CICLO DE MATRICULA e depois na opção
CRIAR. Selecione as opções desejadas. Será necessária a data inicial e a previsão de término do
curso, assim como a carga horária (esses dados se referem ao curso completo, incluindo o estágio se
esse for obrigatório).
A carga horária MÍNIMA que aparece em cinza é apenas um referencial, portanto a carga
horária do seu curso tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a esse referencial. O nome do
ciclo será gerado automaticamente, mas é possível inserir modificações. Ao final, clique em salvar
ou salvar e novo, caso haja mais ciclos para serem criados, conforme ilustração abaixo:

OBSERVAÇÕES:
a) A data inicial, a previsão de término e a carga horária referem-se ao curso COMPLETO e não a
uma fração do curso, como semestre ou ano.

b) Carga horária: A carga horária refere-se ao curso completo inclusive com o estágio, se este for
obrigatório.
c) O tipo de oferta dos cursos técnicos são apresentados abaixo, conforme artigo 4° do Decreto nº
5.154/2004:
“Art. 4º A educação profissional técnica de nível médio, nos termos dispostos no § 2º do art. 36, art.
40 e parágrafo único do art.41 da Lei nº 9.394, de 1996, será desenvolvida de forma articulada com
o ensino médio, observados:
I - os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho
Nacional de Educação;
II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; e
III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico.
§ 1º A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio darse-á de forma:
I - INTEGRADA, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental,
sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível
médio, na mesma instituição de ensino, contando com matrícula única para cada aluno;
II - CONCOMITANTE, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino
fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a complementaridade entre a educação
profissional técnica de nível médio e o ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas
para cada curso, podendo ocorrer:
a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais
disponíveis;
b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais
disponíveis; ou
c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade,
visando o planejamento e o desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados;
III - SUBSEQÜENTE, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio.”
d) Nome do ciclo: Após preencher os dados acima o nome do ciclo aparecerá
automaticamente, entretanto é possível editá-lo neste momento.
Após a criação do ciclo basta ir a pasta ALUNO e clicar em cadastrar em grupo.

