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Brasília, 10 de abril de 2013.

NOTA INFORMATIVA 11/2013
Assunto: Oferta de cursos técnicos na forma subsequente – 2013/2

O sistema está disponível, no sistec.mec.gov.br, para registro da proposta de oferta
dos cursos técnicos na forma subsequente.
No dia 11 de julho, às 15 horas, vamos realizar uma WEBCONFERÊNCIA sobre a
oferta de cursos técnicos na forma subsequente e o processo de seleção unificada – Sisutec
2013/2. Acesse o link http://portal.mec.gov.br/pronatec/transmissao.
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, que
segue anexa.
A SETEC/MEC 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.
Confira abaixo o cronograma do Sisutec.
Equipe Pronatec/Bolsa-Formação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, Bloco "L", Anexo I
2º Andar, Sala 213—, Brasília, DF, CEP 70047-900
Fone: +55 61 2022-8557 —

SISUTEC 2013/2 – CRONOGRAMA
ATIVIDADE

PERÍODO

Adesão e apresentação da proposta de oferta de vagas, no
08 a 19 de julho
Sistec
Análise das propostas de oferta de vagas apresentadas pelas
Até 25 de julho
instituições

Inscrições dos candidatos

5 a 9 ago

1ª chamada
Publicação do resultado

12 ago

Confirmação de matrícula dos candidatos selecionados

13 e 14 ago

Registro das matrículas pelas instituições, no Sistec

13 a 15 ago

2ª Chamada
Publicação do resultado

19 ago

Confirmação de matrícula dos candidatos selecionados

20 ago

Registro das matrículas pelas instituições, no Sistec

20 a 21 ago

Inscrições online
Disponibilização de vagas inscrições online

A partir de 22 ago

Matrícula dos candidatos que realizaram inscrições online

A partir de 22 ago

Início das aulas

A partir de 22 ago
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