
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
CELSO SUCKOW DA FONSECA 
DIRETORIA DE ENSINO 
 

 

TUTORIAL 

CONSULTA AO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA IMAGEM E DO 

SOM DE ALUNOS MAIORES DE 18 ANOS NO PORTAL DO PROFESSOR 

 

 A Diretoria de Ensino (DIREN) em parceria com o Departamento de Tecnologia da 

Informação (DTINF) vêm através deste tutorial apresentar mais uma funcionalidade para os 

docentes do Sistema CEFET-RJ: consultar se os alunos MAIORES DE 18 ANOS de suas respectivas 

turmas já deram suas autorizações para o uso de imagem e som em gravações nas plataformas 

utilizadas oficialmente pela Instituição através do PORTAL DO PROFESSOR. 

 Para tal, o docente deverá seguir os passos abaixo descritos: 

 

1) Entrar no PORTAL DO PROFESSOR do CEFET-RJ (http://www.cefet-rj.br/index.php/portal-do-

professor)  com seu login e senha; 

 

2) Uma vez feito o acesso, será apresentada a página inicial dentro do Portal do Professor como 

a da Figura 1 a seguir:  

 

 

 

3) Clicar no item “Relatórios” (indicado pela seta vermelha na figura abaixo) 

 

 

http://www.cefet-rj.br/index.php/portal-do-professor
http://www.cefet-rj.br/index.php/portal-do-professor


 

4) A página a seguir se abrirá: 

 

 

5) Clique no item “Mais Relatórios” (indicado pela seta vermelha na figura abaixo): 

 

 

6) Clicando, abrir-se-á a seguinte página: 

 

 

7) Clique no “+” do item “11.02.04.99.01 Alunos Matriculados” (indicado pela seta vermelha na 

figura abaixo) e um sub-menu se abrirá. O item que procuramos é o que está destacado com um 

retângulo vermelho na figura. A tela se apresentará como abaixo: 

 

 

 

 



 

8) Clique no item “11.02.04.99.01.13 Relação de Termo de Imagem de Aula Virtual” e a nova 

tela será aberta como a abaixo indicada: 

 

 

 

9) Estando na janela apresentada no item 8), a caixa de seleção “Ano” não deve ser alterada. 

Deixar 2020. Na caixa de seleção “Período”, clique na seta da caixa e selecione entre “Anual” 

(para turmas do Médio-Técnico Integrado) ou “1º Semestre” ou “2º Semestre” conforme o caso 

(para turmas do Médio-Técnico Concomitante, Subsequente ou turmas da Graduação).  

 

 

10) Na simulação feita, utilizou-se uma turma do Médio-Técnico Integrado, assim optou-se por 

“Anual”. Em seguida, na mesma tela, digita-se o cpf do docente e, ato contínuo, clica-se em 

“Gerar Relatório”. Surgirão na tela a relação de todas as turmas alocadas para o CPF digitado, 

POR DISCIPLINA, com indicação PARA CADA ALUNO MAIOR DE 18 ANOS se houve autorização 

consignada no REGISTRO CEFET-RJ ou se ainda está pendente (o aluno MAIOR DE 18 ANOS ainda 

não acessou o REGISTRO CEFET-RJ para manifestar sua autorização ou não autorização). Veja 

figura abaixo o exemplo dos relatórios gerados para o docente da simulação: 

 

 

 



 


