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ASSUNTO: Alteração do Cronograma do Edital 01/2015 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

1. Alteração de propostas em virtude da a publicação do Edital nº 4, de 25 de maio de 2015, 

que alterou o cronograma de execução do SISUTEC 2015.1. 

INFORMAÇÃO 

2. Servimos do presente expediente para comunicá-los que, com a publicação do Edital nº 

4, de 25 de maio de 2015, que alterou o cronograma de execução do SISUTEC 2015.1, fez-se necessária a 

abertura de período de alteração de propostas para que as datas de início e fim dos cursos sejam ajustadas 

3. Salientamos que a funcionalidade de alteração de propostas estará disponível no período 

de 15 a 19 de junho, apenas para alteração das datas de início e fim dos cursos, não sendo permitida 

nenhuma outra alteração. 

4. Para proceder as alterações de propostas, as instituições de ensino deverão seguir os 

seguintes passos: 

 

Clicar em “Listar Propostas” (O calendário indicará que o período de edição está aberto). 

 

 

Ao Clicar em uma proposta será apresentada a tela de edição, onde a Unidade poderá alterar os dados de 

Início e Fim das Aulas, obedecendo as regras de criação de propostas: data não pode estar fora do intervalo 

de início, curso não pode ter duração menor que 1 ano, carga horária não pode ser inferior a 800 horas, etc. 



 

5. Ajustar a data de início e fim conforme alteração do Edital. 

 

6. Caso as alterações atendam as regras, o sistema apresentará a mensagem de “OK”. 



 

7. Cabe ressaltar que é de inteira responsabilidade da instituição de ensino o preenchimento 

correto das informações. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

CRISTIANO DE SANTANA PEREIRA 

Coordenador Geral de Relações Institucionais e Projetos Especiais 


