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NOTA INFORMATIVA 022/2013
Assunto: Guia Pronatec Cursos FIC – 3ª edição

Informamos que a 3ª edição do Guia Pronatec de Cursos FIC foi publicada hoje, dia 23
de setembro, no Diário Oficial da União, mediante a Portaria MEC nº 899, de 20 de
setembro de 2013.
A nova edição contém 644 cursos. Dos 515 cursos existentes na 2ª edição, foram
mantidos 502, acrescentados 142 novos cursos e reinseridos 2 cursos que constavam
na 1ª edição.
Os 502 cursos que figuravam na 2ª edição foram revisados em relação à denominação
e descrição, para conferir mais clareza ao texto. Também foram feitas alterações na
escolaridade mínima exigida, com o propósito de adequação ao perfil do público
prioritário. Além disso, foram efetuados alguns ajustes para melhor alinhamento ao
Catálogo de Aprendizagem.
Ressalta-se que as propostas rejeitadas podem ser divididas em três grandes grupos:
aquelas que já estão contempladas por outras ofertas presentes no Guia; aquelas que
já foram recusadas na atualização anterior do Guia; e, ainda, aquelas que carecem de
melhor estruturação para que estejam alinhadas com a política do Pronatec.
A 3ª edição do Guia já foi implantada no Sistec. Então, agora, devem ser consideradas
as seguintes regras:
1. Inclusão de novo curso - caso necessário ofertar nesse momento um curso que foi
incluído na 3ª edição, deverá ser solicitada repactuação.
2. Curso excluído - o sistema não permitirá publicar curso que tenha sido excluído,
ficando garantida a oferta das turmas já publicadas.
3. Alteração de curso (denominação e escolaridade) - ao publicar uma turma o sistema
irá considerar o teor vigente na 3ª edição.
Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Caso necessário envie
mensagem com o título “Guia FIC 3ª Edição” para o endereço eletrônico
pronatec@mec.gov.br.
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