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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 35/2018/CGDM/DIR/SETEC/SETEC

PROCESSO Nº 23000.049163/2017-42

INTERESSADO: SETEC/DIR

1. REFERÊNCIAS

1.1. Nota Técnica nº 256/2017, de 26 de dezembro de 2017.

2. ASSUNTO

2.1. Alteração de datas constante na Nota Técnica nº 256/2017/CGDM/DIR/SETEC/MEC rela�va
ao item 2.4.3.

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

3.1. Prorrogação da data de expiração da 1ª chamada (pré-matrícula) de 21 de janeiro para 2
de fevereiro de 2018, em virtude de algumas ofertas não terem sido contempladas no processamento da
Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) dentro do prazo estabelecido na Nota Técnica citada.

4. ANÁLISE

4.1. As ofertas das pactuações RESTRITA SENAR AGO 2017, EJA-FIC-EAD SET 2017,
SUBSEQUENTE EAD SET 2017 e RESTRITA SET 2017, que �veram a data de expiração da 1ª e 2ª chamadas
no mês de dezembro/2017 e prorrogadas para 21 de janeiro de 2018, terão a data de expiração da 1ª
chamada (pré-matrícula) alterada para 2 de fevereiro de 2018.

4.2. A prorrogação jus�fica-se em atendimento as ins�tuições que não foram contempladas no
processamento de dados da DTI dentro do prazo de 21 de janeiro de 2018 e que ainda possuem
candidatos para pré-matricularem.

5. CONCLUSÃO

5.1. Essa prorrogação possibilita às Ins�tuições parceiras não contempladas no processamento
de dados da DTI até 21 de janeiro de 2018 possam realizem pré-matrículas em turma criadas e
publicadas.  
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