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Ministério da Educação
 

  
NOTA Nº 3/2022/CGRS/DPR/SETEC/SETEC-MEC
PROCESSO Nº 23000.016744/2022-65

INTERESSADO(A):

Ins�tuições ofertantes de cursos técnicos
Conselhos Estaduais de Educação
Secretarias de Estado de Educação
Conselhos Profissionais
Serviços Nacionais de Aprendizagem
Sociedade em geral

  

ASSUNTO: Esclarecimentos acerca do cadastramento de cursos técnicos no Sistema
Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica - Sistec.

  

 

I. RELATÓRIO

1. Em 19 de janeiro de 2022, foi publicada a Portaria MEC nº 31/2022, trazendo novas
normas de funcionamento do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica
(Sistec) e revogando a Portaria nº 400/2016, que disciplinava o funcionamento do referido sistema
anteriormente.

2. A publicação de nova portaria foi mo�vada pela recente homologação da Resolução nº
01/2021, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, que definiu novas diretrizes curriculares
nacionais para a educação profissional e tecnológica em subs�tuição à Resolução CNE CEB nº 6, de 2012,
que dispunha sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível
médio e à Resolução CNE CP nº 03, de 2002, que dispunha sobre as diretrizes curriculares nacionais
gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, até então vigentes.

3. Nessas novas diretrizes, foi omi�da a exigência do código auten�cador, emi�do pelo Sistec,
nos diplomas dos cursos técnicos de nível médio, replicado na Portaria 31/2022.

4. Posteriormente, recebemos diversas demandas ques�onando sobre a con�nuidade da
funcionalidade de emissão do código no sistema, razão pela qual se elaborou esta Nota.

II. INFORMAÇÃO / FUNDAMENTAÇÃO

5. O Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, ins�tuído pela
Resolução CNE/CEB nº 03, de 2009, é o sistema eletrônico do Governo Federal criado para registro e
acompanhamento dos dados da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no país. Ele abarca
informações da educação profissional técnica de nível médio e da formação inicial e con�nuada ou
qualificação profissional, em todas as suas formas e modalidades de ensino, incluindo a cer�ficação
profissional decorrente de processos de reconhecimento formal de saberes, de conhecimentos e de
competências profissionais.

6. São obje�vos do Sistec, conforme ar�go 2º da Portaria MEC nº 31/2022:

a) organizar e divulgar informações sobre as ins�tuições e/ou unidades escolares, as
matrículas, os cer�ficados e os diplomas dos cursos de educação profissional e
tecnológica;

b) gerar indicadores dos dados dos cursos de educação profissional e tecnológica;

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-31-de-18-de-janeiro-de-2022-374986642
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-1-de-5-de-janeiro-de-2021-297767578
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb003_09.pdf
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c) servir de base para a regulação, a supervisão e a avaliação dos cursos de educação
profissional e tecnológica e das ins�tuições e/ou unidades de ensino, no âmbito do
Sistema Federal de Ensino e nos demais sistemas de ensino, em regime de colaboração;

d) possibilitar o acompanhamento de programas e de polí�cas públicas da educação
profissional e tecnológica; e

e) disponibilizar para a sociedade informações sobre a ofertas de cursos de educação
profissional e tecnológica.

7. Alimentam o Sistec, as ins�tuições e/ou unidades de ensino credenciadas que ofertam
cursos de educação profissional e tecnológica, independentemente de sua categoria administra�va -
Pública ou Privada -, nos sistemas de ensino Federal, estaduais, distrital e municipais.

8. Destaca-se que o Sistec é disponibilizado on-line e é nele que as unidades de ensino
expedem e registram, sob sua responsabilidade e em conformidade com as normas do respec�vo sistema
de ensino, os diplomas de  técnico de nível médio, para fins de validade nacional.

9. Mesmo não havendo a exigência da emissão do código auten�cador, a funcionalidade
con�nua a�va e disponível para que as ins�tuições possam emi�r o código para os estudantes que
o requeiram.

10. Neste contexto, cumpre deixar claro que, mesmo sendo faculta�va a emissão do código
auten�cador, as ins�tuições de ensino ofertantes de cursos técnicos dos sistemas de ensino Federal,
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal con�nuam tendo a responsabilidade de informar os dados
de seus cursos técnicos e de suas respec�vas matrículas no Sistec.

11. Reforçamos, finalmente, que as Ins�tuições de Ensino, ofertantes dos cursos técnicos,
devem manter o compromisso de disponibilizar as informações atualizadas dos cursos oferecidos no
Sistec,  conforme art. 6º, inciso IV, alínea D, da Portaria nº 31/2022, para que sejam acessadas pela
sociedade em geral e para subsidiar polí�cas de fortalecimento de oferta.

III. CONCLUSÃO / ENCAMINHAMENTO

12. Diante do exposto, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) informa o
entendimento de que o cadastramento das informações por parte das ins�tuições ofertantes de cursos
técnicos, dos respec�vos cursos e matrículas é obrigatório para todas as ins�tuições dos sistemas de
ensino Federal, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, para a manutenção do compromisso com a
transparência, a valorização e o aprimoramento das polí�cas públicas de educação.

13. Informa, ainda, que a funcionalidade de emissão de código auten�cador do registro do
diploma de técnico de nível médio no Sistec está a�va e à disposição das ins�tuições que decidam
con�nuar a emi�-lo para os estudantes que o requeiram.

 

JABSON CAVALCANTE DIAS

Coordenador-Geral subs�tuto de Regulação e Supervisão da Educação Profissional e Tecnológica

 

De acordo.

JOELMA KREMER

Diretora de Polí�cas e Regulação da Educação Profissional e Tecnológica 

 

De acordo. Encaminhe a presente nota informa�va aos interessados.

 

TOMÁS DIAS SANT'ANA

Secretário de Educação Profissional e Tecnológica
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Documento assinado eletronicamente por Jabson Cavalcante Dias, Coordenador(a)-Geral,
Subs�tuto(a), em 10/06/2022, às 19:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da
Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

Documento assinado eletronicamente por Joelma Kremer, Diretor(a), em 10/06/2022, às 19:57,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.

Documento assinado eletronicamente por Tomas Dias Sant Ana, Secretário(a), em 14/06/2022, às
11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério
da Educação.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3368443 e
o código CRC 22BF1852.

Referência: Processo nº 23000.016744/2022-65 SEI nº 3368443


