MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 4º Andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF,
CEP 70047-900
Telefone: 2022-8581 - http://w w w .mec.gov.br

Ofício-Circular nº 104/2018/GAB/SETEC/SETEC-MEC
Brasília, 13 de setembro de 2018.
Aos (Às) Senhores (as) Dirigentes do(a)
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional,Cientifica e Tecnológica(CONIF);
Conselho Nacional de Dirigentes das Escolas Técnicas Vinculadas às
Universidades Federais (CONDETUF);
Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED);
Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação (FNCEE);
Serviços Nacionais de Aprendizagem - SENAC, SENAI, SENAR, SENAT, SESCOOP;
Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas (Conselhão);
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES)
Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Técnico (ABMET)

Assunto: Abertura de período de submissão de propostas para atualização
do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT).
Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.009907/2018-77.
Senhores Dirigentes,
1.
Cumprimentando-os (as) cordialmente, faço menção ao Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), instituído em 2008 e atualizado
periodicamente, com o intuito de assegurar que a oferta de cursos e a formação
dos técnicos acompanhem a dinâmica do setor produtivo e as demandas da
sociedade, para, considerando as competências atribuídas à Diretoria de
Políticas e Regulação da Educação Profissional e Tecnológica (DPR), área técnica
desta Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da
Educação, pelo Decreto nº 9.005, de 14 de março de 2017, informar
que estará disponível, até
o
dia
13
de
outubro
de
2018,
no
link http://catalogosept.mec.gov.br/inicial/tela-inicial, Consulta Pública para
submissão de propostas de atualização do CNTC.
2.
Ressalto, por oportuno, que conforme definido no art. 7º,
da Resolução nº 1, de 5 de dezembro de 2014, da Câmara de Educação Básica
do Conselho Nacional de Educação, podem ser apresentadas como propostas,
devidamente justificadas e fundamentadas, de atualização do Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, solicitações de: 1) inclusão de
curso; 2) alteração de curso e de eixo tecnológico; 3) exclusão de curso.
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3.
Somente serão analisadas, como propostas de atualização, as
demandas 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.
4.
Quanto às propostas de inclusão, somente serão admitidas as
propostas de cursos técnicos que já tenham sido aprovados em caráter
experimental pelos órgãos próprios do sistema de ensino, que estejam em
funcionamento e comprovem a conclusão de, pelo menos, uma turma, com o
devido registro no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e
Tecnológica (SISTEC).
5.
Segue, anexo, o documento “Orientações ao proponente” para
auxiliar os interessados na submissão de suas propostas.
6.
Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se
fizerem necessários sobre o assunto, pelo telefone 0800 616161, opção 5, ou
pelo Portal do MEC.
Anexos:

I - Orientações ao proponente (SEI nº 1237002).

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Romero Portella Raposo Filho,
Secretário(a), em 18/09/2018, às 00:46, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1247188 e o código CRC 7F29A0C0.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.009907/2018-77
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SEI nº 1247188

Consulta Pública para submissão de
propostas de atualização

Orientações para acesso
ao sistema
catalogosept.mec.gov.br

2018
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Configurações recomendadas para acessar o Sistema de Segurança Digital (SSD)
Utilize, preferencialmente, as versões dos navegadores Internet Explore 11 e/ou Mozilla 51 e/ou Chrome 44,
devido a incompatibilidade com o uso de APPLETs.
Se as versões, do Chrome e Mozilla, forem superiores às citadas, o navegador poderá não conseguir exibir as telas.

Para outras informações, favor entrar em contato com equipe de apoio aos usuários do SSD na central de
atendimento 0800-616161.
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VISÃO INICIAL DO SISTEMA
O primeiro passo para entrar no sistema é acessar a URL: catalogosept.mec.gov.br onde o usuário verá a 1ª tela. Após ação
descrita, será necessário solicitar acesso ao sistema SSD.

Clique para
acessar
Clique aqui para se
cadastrar no SSD
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Após o cadastro no SSD, clique em Identificador e senha para acessar o sistema.

Realize o cadastro
para poder
submeter
propostas

Clique aqui para
acessar o sistema e
submeter propostas
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Tipos de propostas
•

Inclusão de curso – Trata-se de proposta para incluir curso autorizado como experimental
pelo órgão competente no sistema de ensino.

•

Alteração de curso – Trata-se de proposta para alteração de quaisquer campos dos
descritores (denominação, eixo tecnológico, carga horária mínima, etc. ) de um curso
constante do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.
–

Ex.: Se deseja propor a alteração do Curso Técnico em Agronegócio para o eixo
tecnológico “Gestão e Negócios”, selecione a respectiva opção no campo “Eixo
Tecnológico do Curso”. Se deseja manter o Curso Técnico em Agronegócio no eixo
“Recursos Naturais” (atual), deixe o campo “Eixo Tecnológico do Curso” EM BRANCO.

Obs: Preencher somente o(s) campo(s) que deseja propor alteração.
•

Exclusão de Curso – Trata-se de proposta para exclusão de um curso constante do Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos.

•

Alteração do Eixo – Trata-se de proposta de alteração de denominação ou descritor de eixo
tecnológico.

•

Inclusão de denominações anteriores na tabela de convergência – Trata-se de proposta
para inclusão de denominações anteriores de um curso técnico na tabela de convergência.

•

Sugestões de Aspectos Gerais - Trata-se de proposta não contemplada nas opções
anteriores.
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Selecione o tipo de proposta

Tela para propor alteração de curso

Tela para propor inclusão de Curso
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Tela para alteração de eixo tecnológico
(denominação e descritor do eixo tecnológico)

Tela para propor exclusão de curso
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Tela para propor inclusão de denominações na tabela de convergência
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Tela para sugestões de aspectos gerais (propostas de outras ordens)
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Diretoria de Políticas e Regulação de Educação Profissional e Tecnológica
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC
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