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Nota Informativa 01/2013 

Assunto: Adesão à Bolsa-Formação Estudante na forma subsequente – 

Instituições privadas de ensino superior 

 

A partir desta terça-feira (09/07), as instituições privadas de ensino superior (IES) 

podem realizar a habilitação e a adesão à Bolsa-Formação Estudante, no âmbito do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec).  O 

sistema está disponível no sistec.mec.gov.br, e a participação da IES está 

condicionada à apresentação de Índice Geral de Cursos (IGC) superior ou igual a (3) 

três.   

Após assinatura do Termo de Adesão, a instituição poderá registrar, até o dia 19 de 

julho, as propostas de oferta de cursos técnicos na forma subsequente. Os cursos a 

serem ofertados devem estar entre as opções listadas na Tabela de Mapeamento, de 

acordo com a Portaria SETEC/MEC Nº20, de 2 de julho de 2013,  e apresentar  CPC 

ou CC superior ou igual a  três(3 ). 

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 

(SETEC/MEC) analisará as 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.  

Dúvidas e sugestões encaminhar e-mail para pronatec@mec.gov.br 

 

Para mais informações, acesse documentação anexa: 

Manual de Adesão à Bolsa-Formação Subsequente 

Manual de Proposta de Oferta de Cursos Técnicos subsequente 

Base Legal  

Lei 12.513 – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego - 26 de outubro 

de 2011 

Portaria Nº 160 - 5 de março de 2013 (Habilitação e Adesão) 

Portaria Nº 568 -  28 de junho de 2013 (Altera Portaria Nº 160) 

Portaria Nº 168 - 7 de março de 2013 (Bolsa-Formação) 

Portaria Nº 20 -  2 de julho de 2013 – (Tabela de Mapeamento de Cursos) 
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SISUTEC 2013/2 – CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADE PERÍODO 

  

Adesão e apresentação da proposta de oferta de vagas, no Sistec 08 a 19 de julho  

Análise das propostas de oferta de vagas apresentadas pelas instituições  Até 25 de julho 

  

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 

 
 

 


