Quadro Geral
de Aulas

Prezado (a) Diretor (a) de Etec e
Diretor (a) de Serviço da Área
Administrativa, este material de
apoio foi elaborado com o intuito
de auxiliá-lo (a) nos procedimentos
para criação do Quadro Geral de
Aulas no SIG-URH.

Quadro Geral de Aulas
Conforme artigo 4º da Deliberação Ceeteps nº

23/2015, o Quadro Geral de Aulas será elaborado
pelo Diretor de Etec para o ato de atribuição de
aulas, sendo composto de aulas livres e de aulas

em substituição previstas nos cursos ofertados na
Etec.
O parágrafo único deste mesmo artigo, estabelece

que o Quadro Geral de Aulas será divulgado antes
da atribuição de aulas semestral, para o Ensino
Técnico, e anual para o Ensino Médio e Ensino

Técnico Integrado ao Médio.

Atenção
Antes de iniciar a criação do quadro de aulas no SIG-URH, tenha em
mãos a Matriz Curricular da turma, devidamente homologada pela
Supervisão

Educacional

Pedagógica

Regional.

Na Matriz Curricular, observará as seguintes informações: Eixo Tecnológico,

Habilitação Profissional, Módulo, Semestre, Componentes Curriculares e Carga
Horária (Horas-aula).

Observe
No campo Carga Horária existe a coluna equivalente a:
carga horária teórica, carga horária prática e carga
horária total.
Lembre-se: A carga horária descrita como prática é aquela com possibilidade de

divisão de classes em turmas.

Como calcular a carga horária de cada
Componente Curricular?
1. Para a Habilitação Profissional ofertada
anualmente:
𝐶ℎ𝑐
𝐶ℎ =
40
Ex.: Componente Curricular Artes na 1º série da Habilitação
Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO:
120
𝐶ℎ =
=3
40

2. Para a Habilitação Profissional ofertada
semestralmente:
𝐶ℎ𝑐
𝐶ℎ =
20

Ex.: Componente Curricular Gestão de Pessoas II no 2º módulo da
Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO:
100
𝐶ℎ =
=5
20
Observe que o componente curricular Gestão de Pessoas II possui
carga horária teórica e prática. Desta forma, serão 5,0 HA da matriz
+ 2,5 HA da divisão de classes em turmas. Totalizando 7,5 HA.

*𝐶ℎ = Carga horária; 𝐶ℎ𝑐 = Carga horária do componente curricular;
HA = horas/aula

Definição de carga horária
prática?
A carga horária descrita como
prática é aquela com
possibilidade de divisão de
classes em turmas, conforme
previsão do Plano de Curso e
em acordo com a Portaria
Ceeteps-GDS 905, de 22-122014.

Cadastrando uma Turma no SIG-URH
1º passo – No SIG-URH, acessar o Módulo de Atribuição de Aulas da Etecs, clicar em Quadro
de Aulas (1) e em seguida clicar em Nova Turma (2)
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Gerando Autorização para Lecionar
2º passo – No módulo Atribuição de Aulas criação de novas turmas, preencher todos os
campos com as respectivas informações da turma.
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Ao criar o Nome
da Turma (1),
recomendamos
estabelecer um
padrão a ser
seguido em todas
as turmas da Etec

No item Classe (2), indicar o local onde
as aulas ocorrerão (Etec Sede ou Classe
Descentralizada).
O Tipo de horário (3) escolhido (A, B,
[...], F) estará vinculado ao Módulo
Grade Horária Docente da Etec. Após
preencher todos os campos, Salvar (4).

Cadastrando os componentes curriculares na turma cadastrada
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3º passo – Acessar o Módulo de Atribuição de Aulas das Etecs, clicar em Quadro de Aulas e em
Turmas Ativas da OP, em seguida clicar sobre o ícone Selecionar componentes do módulo (4) .
De posse da Matriz Curricular da respectiva turma, verificar os componentes curriculares
correspondentes ao módulo do curso que está cadastrando e SELECIONÁ-LO, clicando no campo
corresponde ao componente curricular. Em seguida, clicar em

4º passo – Ao concluir o 3º passo, será direcionado para a ALTERAÇÃO DE COMPONENTES.O 4º
passo poderá ser acessado, clicando em Alterar Matriz (6).
No campo HA deverá inserir a carga horária
correspondente ao componente curricular,
conforme demonstração na página 5.

O componente curricular com previsão
para divisões de classes em turmas poderá
se duplicado somente após autorizado pela
Superintendência do CPS, conforme artigo
3º Portaria CEETEPS-GDS 905/2014.

Recomendamos
a
conferência
dos
componentes curriculares e da carga horária
cadastrada. Caso identifique algum cadastro
indevido, poderá excluí-lo, clicando no ícone
“X”, desde que não esteja atribuído.

Informações Importantes
Para alterar os dados da
turma (cadastrados no 2º
passo), basta clicar sobre o
nome da turma ou ainda
clicar no ícone Alterar dados
da turma

Ao clicar no ícone Criar outra
turma usando esta matriz ,
o sistema duplicará a turma
com os mesmos dados e
componentes curriculares.
Porém, não esqueça de
realizar o 4º passo!

Após o encerramento do semestre ou ano
letivo, as turmas deverão ser desativadas.
Para tanto, basta clicar sobre o nome da
turma e, no item Ativa, assinalar NÃO e
depois Salvar
É importantíssimo que o Quadro de
Aulas da Etec esteja atualizado,
refletindo o cenário atual da Unidade.
NÃO exclua uma turma com aulas atribuídas. Caso
seja necessário, exclua somente as turmas
cadastradas indevidamente e sem vínculo.

O Quadro de Aulas
deverá ficar ativo
durante
todo
período de vigência
da turma, conforme
data prevista em
Calendário Escolar.

Desejamos a todos um bom trabalho!
Em caso de dúvidas, encaminhar e-mail para:
pessoal.supervisao@cps.sp.gov.br
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