Of. FÓRUM nº 189/2020
Brasília/DF, 30 de abril de 2020.

Ao Senhor
Abraham Weintraub
Ministro da Educação
Assunto: Extensão dos prazos para proposta de oferta de cursos técnicos
Referência: Of. FÓRUM nº 007/2020, de 19 de março de 2020
(SEI nº 23123.001678/2020-71)

Senhor Ministro,
Ao ensejo em que agradecemos o pedido de prorrogação anteriormente
atendido, retornamos à sua presença para mais uma vez solicitar a ampliação do prazo
para que as instituições privadas de ensino superior (IPES) interessadas na oferta de
cursos técnicos de nível médio apresentem proposta à Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica (Setec), junto ao Sistema Nacional de Informações da
Educação Profissional e Tecnológica (Sistec).
Nossa primeira solicitação foi prontamente atendida por meio da a Portaria
nº 239, de 26 de março de 2020, que prorrogou os prazos de que trata a Portaria Setec
nº 62, de 24 de janeiro de 2020. Ocorre, porém, que as restrições impostas em razão da
pandemia do novo coronavírus – Covid-19 permanecem e impactaram duramente a
rotina das instituições.
Reiterando assim todas as considerações e argumentos assentados no
pedido anterior referenciado, faz-se imperioso novo adiamento dos prazos atinentes
aos processos regulatórios até a normalização da situação, uma vez que grande parte
dos setores internos das instituições de educação superior se encontra fora de
operação.

Cumpre ainda assinalar que, exatamente por se tratar de um sistema novo
e com fluxos próprios, muitas IPES vêm encontrado dificuldades na postagem de suas
propostas.
Face o exposto, o Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior
Particular requer nova extensão dos prazos definidos na Portaria Setec nº 62, de 24 de
janeiro de 2020, e, posteriormente, prorrogados pela Portaria nº 239, de 26 de março
de 2020, de modo que as instituições possam apresentar propostas para oferta de
cursos de educação profissional técnica de nível médio no Sistec.
Respeitosamente,
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