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 SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PROJETO TRILHAS DO FUTURO

Ofício. 52738639                                                                                     

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2022.

 

Prezados,

O Sistema de Gestão do Trilhas de Futuro foi atualizado hoje, dia 08/09/2022.

Nessa atualização, o formato de lançamento de frequência e pagamento foi alterado. Assim, as frequências e
o pagamento referentes a agosto já devem ser lançados no sistema seguindo o passo a passo disponível no
Manual  de Atualização do Sistema de Gestão, nas seções referentes à “Frequência” e ao “Pagamento”.
Os lançamentos das frequências de agosto deverão ser lançados no novo formato até o dia 15/09/2022,
excepcionalmente. 

As instituições que já lançaram as frequências e pagamento no formato antigo para o mês de agosto de
2022, deverão lançar novamente no novo formato.

Não será necessária a atualização dos dados dos meses anteriores a agosto de 2022.

É importante salientar que, por enquanto, a funcionalidade de geração dos relatórios de frequência ainda
não refletirá os lançamentos feitos no novo formato. Dessa forma, excepcionalmente para o mês de
agosto, o comitê gestor encaminhará o relatório de frequência para cada SRE e Instituição, após
encerramento do prazo de lançamento, para fins de ateste de Nota Fiscal e Pagamento.

Além disso, a página Painel do Aluno > Pesquisa Aluno, que continha a funcionalidade de atualização de
frequência no antigo formato, foi desabilitada. Nela também constavam as funcionalidades referentes à
atualização do Status do Curso e da Situação Laboral do aluno. Essas funcionalidades voltarão a ficar
disponíveis em novas atualizações, futuramente, em que daremos orientações quando for o momento.

Finalmente, na nova atualização também foram incluídas as funcionalidades referentes ao motivo de
cancelamento e inativação. O novo passo a passo para inativação e cancelamento também podem ser
consultados no Manual  de Atualização do Sistema de Gestão.

O Comitê Gestor se coloca à disposição de quaisquer esclarecimentos que ainda se fizerem necessários. 

Atenciosamente,

 

Comitê Gestor Trilhas de Futuro

 

Juranice Sebe Albergaria

Suplente da Presidência do Comitê Gestor Trilhas de Futuro

 

Lucas Evencio Soares Dutra

Assessoria Estratégica

 

https://gestaotrilhasdefuturo.educacao.mg.gov.br/
https://docs.google.com/document/d/1VvELsA6pSN2ZZtYHoLuLNMoAupojJPTxKTfPZZLezFQ/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1VvELsA6pSN2ZZtYHoLuLNMoAupojJPTxKTfPZZLezFQ/edit?usp=drivesdk
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Paulo Leandro de Carvalho

Subsecretaria de Articulação Educacional

 

Rafael da Silva Ferreira

Subsecretaria de Administração

 

Carla Pereira dos Santos

Subsecretaria de Administração

 

Maria Vânia Almeida

Assessoria de Inovação

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Lucas Evencio Soares Dutra, Servidor Público, em
08/09/2022, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Carla Pereira dos Santos, Servidora, em 08/09/2022, às
14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Juranice Sebe Albergaria, Servidora Pública, em
08/09/2022, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rafael da Silva Ferreira, Servidor Público, em 08/09/2022,
às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Leandro de Carvalho, Assessor, em 08/09/2022, às
14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Maria Vânia Almeida, Servidora, em 08/09/2022, às
14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 52738639
e o código CRC AB03DA15.
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