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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INFORME Nº 8/2016/DIR/SETEC/SETEC

PROCESSO Nº 23000.029019/2016-17

INTERESSADO: ANEET - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ESCOLAS DE ENSINO
TÉCNICO

1. ASSUNTO

1.1. Conversão de débito em ofertas gratuitas.

2. REFERÊNCIAS

2.1. Ofício-Circular 01/2016/DIR/SETEC-MEC

2.2. SEI 23000.018607/2015-36

3. INFORMAÇÃO

3.1. As instituições privadas de ensino que possuírem débitos a serem devolvidos a
este Ministério, conforme Ofício-Circular nº 01/2016/DIR/SETEC-MEC, de 31 de maio de 2016
e conforme despacho da Consultoria Jurídica deste Ministério, poderão converter os débitos a
serem devolvidos em vagas gratuitas a serem ofertadas em 2017.

3.2. Para tanto, é necessário que as instituições interessadas encaminhem ofício
aderindo à conversão até o dia 31/10/2016 para o e-mail cgdm@mec.gov.br.

3.3. Importante lembrar que as ofertas obedecerão as regras estabelecidas para o
Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) e os cursos
deverão ser os mesmos ofertados no âmbito do Pronatec, sendo considerado o último edital
de seleção da instituição. Para o cálculo das vagas a serem ofertadas ao longo de 2017,
serão considerados os valores aprovados na última proposta de cada instituição.

3.4. Uma vez realizado o cálculo de vagas, esta Secretaria habilitará o Sistema
Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec), disponibilizando o
curso para a oferta pela instituição e inscrições on-line, que deverão ser preenchidas por
beneficiários que possuam o ensino médio completo.

3.5. São essas as informações.
T e x to ;

T e x to :

Documento assinado eletronicamente por Francismara Alves de Oliveira Lima,
Coordenador(a) Geral, Substituto(a), em 25/10/2016, às 08:57, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

Documento assinado eletronicamente por Eline Neves Braga Nascimento,
Secretário(a), em 25/10/2016, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0425782 e o código CRC 13DE188D.

Referência: Processo nº 23000.029019/2016-17 SEI nº 0425782


