
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Diretoria de Integração das Redes de Educação Profissional e Tecnológica 

 

NOTA INFORMATIVA Nº    236/2014/SETEC/MEC 

INTERESSADO: Instituições participantes do edital  2014.2 do Sisutec 

ASSUNTO: Cancelamento de matrículas e disponibilização de vagas para inscrição on-line. 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

1. Trata-se de instruções para o cancelamento de matrícula de beneficiários da 

Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica – Sisutec, conforme item 5.9 do 

EDITAL SETEC nº 06, DE 18 DE JULHO DE 2014, que dispõe sobre as inscrições para acesso 

a vagas gratuitas em cursos técnicos na forma subsequente – 2/2014, e da disponibilização de 

inscrições on-line para as vagas liberadas em decorrência desse cancelamento. 

INFORMAÇÃO 

2. Conforme item 5.9 do citado Edital nº 6, de 18 de julho de 2014 , que trata das 

inscrições para vagas gratuitas a cursos técnicos subsequentes, no âmbito do Sisutec: 

“5.9. Terá a matrícula cancelada o estudante que: 

I – ausentar-se nos cinco primeiros dias consecutivos de aula; 

II – tiver ausência maior ou igual a 50% das aulas nos dez primeiros dias letivos” 

3. As vagas surgidas em razão do cancelamento previsto no item 2 desta nota 

informativa serão disponibilizadas para inscrição on-line. 

4. Este cancelamento deverá ser realizado obrigatoriamente através do sitio 

http://sistec.mec.gov.br, na opção “SISUTEC 2/2014 - Clique aqui para Realizar Matrícula”, a 

fim de que as vagas surgidas em razão dos cancelamentos possam ser disponibilizadas no Portal 

do Sisutec para novas inscrições on-line. 

5. O prazo de cancelamento de matrícula e inscrição para as vagas liberadas em cada 

curso será de até 15 dias após o início do respectivo curso. 

6. As inscrições on-line previstas nesta nota informativa estarão disponíveis no 

sistema a partir do dia 29 de agosto de 2014.   

Brasília,   26   de agosto de 2014. 

 

CRISTIANO DE SANTANA PEREIRA 

Coordenador-Geral de Relações Institucionais e Projetos Especiais  
 

De acordo.  

MARCELO MACHADO FERES 

Diretor 

http://sistec.mec.gov.br/

