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OFÍCIO-CIRCULAR Nº 88/2020/GAB/SETEC/SETEC-MEC
Brasília, 2 de julho de 2020.

Aos (Às) Senhores (as) Dirigentes de:
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica;
Secretarias Estaduais e Distrital de Educação e demais órgãos envolvidos com a
Educação Profissional e Tecnológica;
Conselhos Estaduais e Distrital de Educação;
Serviços Nacionais de Aprendizagem;
Instituto Nacional de Educação de Surdos;
Instituto Benjamin Constant.
c/c às Secretarias finalísticas do Ministério da Educação
Assunto: Convite para participação em Consulta Pública para validação da
atualização do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos.
Senhores Dirigentes,
1.
Cumprimentando-os cordialmente, informo que, como ação necessária
ao processo de atualização do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT),
iniciada com a publicação da Portaria nº 1.719, de 8 de outubro de 2019, esta
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica realizará Consulta Pública da
versão preliminar do CNCT entregue a este Ministério, que estará disponível no
Portal do Ministério da Educação, no endereço https://www.gov.br/mec/pt-br, de 06 a
10 de julho de 2020.
2.
A versão preliminar que será disponibilizada para consulta foi
desenvolvida a partir da análise das propostas apresentadas por Instituições
Educacionais, Conselhos Estaduais de Educação, Conselhos de Fiscalização do

exercício das profissões regulamentadas, Ministérios e demais órgãos públicos
diretamente relacionados à respectiva área profissional ou eixo tecnológico.
3.
Na elaboração do documento, buscou-se reforçar o alinhamento dos
cursos técnicos às demandas socioeconômicas e às inovações tecnológicas, além
de estratégias para tornar esse instrumento mais flexível de forma a acompanhar a
dinâmica do mundo do trabalho.
4.
Assim, com o propósito de identificar pontos de melhoria em
conteúdos do Catálogo e na sua forma de acesso e navegabilidade, solicito a
participação dessas instituições na referida consulta.
5.
Registro que, as sugestões advindas da citada consulta pública serão
avaliadas e resultarão na versão final do CNCT a ser validada por este Ministério e,
posteriormente, submetida ao Conselho Nacional de Educação.
6.
Informações adicionais sobre essa ação poderão ser direcionadas
diretamente à Diretoria de Políticas e Regulação da Educação Profissional e
Tecnológica, pelo e-mail: seteccgrs@mec.gov.br.
Atenciosamente,

ARIOSTO ANTUNES CULAU
Secretário de Educação Profissional e Tecnológica
Anexos: I - Portaria nº 1.719, de 8 de outubro de 2019 (SEI nº 1750046).
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