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Brasília, 8 de junho de 2013. 

NOTA INFORMATIVA 10/2013 

Assunto: Adesão à Bolsa-Formação Estudante – cursos técnicos na forma 

subsequente 

 
Prezados parceiros, 
    
A abertura do sistema para o registro de propostas de oferta de cursos técnicos na 

forma subsequente está prevista para esta segunda-feira, dia 08 de julho.  

- Os cursos a serem ofertados devem estar entre as opções listadas na Tabela de 

Mapeamento, de acordo com a Portaria SETEC/MEC Nº 20, de 2 de julho de 2013.  

- O sistema estará disponível no sistec.mec.gov.br, e as propostas poderão ser 

registradas até o dia 19 de julho de 2013. 

 A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) realizará a análise das 

propostas apresentadas, e as que forem aprovadas integrarão a oferta de cursos do 

Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica - Sisutec, que 

estará disponível para a inscrição dos estudantes a partir do dia 5 de agosto.  

Ressaltamos que o processo de pactuação, no caso dos cursos técnicos na forma 

subsequente será diferente do que realizamos até então para os cursos técnicos na 

forma concomitante e para os cursos FIC. A proposta de oferta de vagas será feita 

pela instituição ofertante no Sistec e a SETEC realizará a aprovação.  

Entretanto, espera-se que a definição da oferta ocorra a partir da análise de demandas 

indicadas pelos demandantes. Por isso, é necessário que as instituições, em articulação 

com os demandantes, avaliem as demandas existentes e elaborem a proposta de oferta. 

Em breve serão enviadas as normativas e orientações a respeito do Sisutec:  

- A Portaria SETEC/MEC Nº 20, de 2 de julho de 2013, que aprova a Tabela de 

Mapeamento de cursos técnicos para oferta na forma subsequente pela Bolsa-

Formação Estudante, no âmbito do Pronatec. 

- A Portaria que dispõe sobre o Sisutec, para acesso a vagas gratuitas em cursos 

técnicos na forma subsequente. 

- Os editais do Sisutec para 2013/2. 
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