Unidade de Educação, Tecnologia e Inovação – UNETI

CIRCULAR Nº 06/2013 - UNETI
Estabelece orientações sobre a
inscrição Online no PRONATEC e
dá outras informações.
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. A presente instrução tem o objetivo de orientar e esclarecer sobre a nova opção do

sistema Inscrição Online entre outras.
2. INSCRIÇÃO ONLINE
2.1. A

inscrição online foi disponibilizada
endereço: http://pronatec.mec.gov.br.

às

12h

do

dia

18/02/13,

no

2.2. O objetivo da inscrição online é o preenchimento das vagas não preenchidas pelos

candidatos pré-matriculados pelos parceiros demandantes no período da 1ª.
Chamada;
2.3. No site, o interessado poderá consultar vagas disponíveis por município, curso e

escolaridade mínima exigida. Se no momento da consulta não houver vaga na
opção desejada, o candidato poderá indicar até três cursos de seu interesse para
ser notificado quando surgirem novas vagas.
2.4. As vagas só aparecerão no site se, após o período de matrícula em 1ª. chamada,

ainda restarem vagas nas turmas ofertadas.
2.5. A atualização das turmas/vagas disponíveis será sempre à meia-noite;
2.6. A matrícula dos candidatos inscritos online será em 2ª chamada (nos dez dias que

antecedem o início das aulas);
2.7. As inscrições online também serão utilizadas na chamada de reposição (após o

início das aulas), que poderá acontecer nas seguintes situações:
 Para ocupar vagas que não foram preenchidas em segunda chamada;
 Para ocupar a vaga de um beneficiário desistente (aquele que não frequentou os
primeiros cinco dias consecutivos de aulas);
 Para ocupar vagas de estudantes evadidos até 20% da carga horária do curso
(regra que será estabelecida na nova Portaria da Bolsa-Formação).

 Para definição da data de início das aulas e efetivação de matrículas, seguir os
seguintes critérios:
 A partir da data de publicação, a data de início das aulas deverá ter o prazo
mínimo de 25 dias e de no máximo 90 dias;
2.8. O demandante terá no mínimo 15 dias para realizar a pré-matrícula sendo:

 Matrícula em 1ª chamada: até 11 dias antes do início das aulas
 matrícula em 2ª chamada: de 10 dias até o início das aulas

IMPORTANTE:
Nota 1:

Com o início da Inscrição Online, o cadastro reserva foi desativado.

Nota 2:

Considerando que o gerenciamento do SISTEC é realizado pelo MEC as
dúvidas operacionais quanto a matrículas, frequência entre outros devem
ser direcionadas para os seguintes emails:

Nota 3:

Para melhor entendimento do fluxo de inscrição Online observar fluxo em
anexo (ANEXO 1).

3. REGISTRO DE FREQUÊNCIA
3.1. Informamos que o módulo de frequência está liberado para lançamento das turmas

do curso de Formação Inicial e Continuada;
3.2. A Unidade Operacional deve realizar o lançamento no SISTEC da frequência das

turmas concluídas na modalidade FIC em 2012;
3.3. O prazo para registro da frequência das turmas FIC no SISTEC foi prorrogado para

30/03/13;
3.4. A frequência das turmas dos cursos técnicos ainda não está disponível;

4. REPACTUAÇÃO
4.1. A repactuação será trimestral.
4.2. O próximo período de repactuação será de 1 a 15 de abril/13;

5. ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DAS UNIDADES DE ENSINO
5.1. As Unidades Operacionais deverão atualizar o seus dados cadastrais no SISTEC

até o dia 05/03/2013.

6. OFERTA DE TURMAS NO SISTEC
6.1. Status das turmas:

 CRIADA: ofertante pode realizar alterações em todos os campos, inclusive
excluir a turma.
 PUBLICADA: o ofertante pode alterar a data de início da turma, somente para
data posterior.


Quando a alteração do campo data de início, for para uma data
retroativa, solicitar ao DN, via Unidade de Educação (inclusive
turmas de 2012 que necessitam de correção)

6.2. Cancelamento de Turmas:

 “Limpar” as turmas antes de cancelar.
Limpar = excluir os pré-matriculados; trocar aluno de oferta
Observação: TRANSFERÊNCIA entre ofertantes não é permitida

7. FLUXO DE MATRÍCULAS
7.1. Para melhor entendimento do fluxo de matrícula observar fluxo em anexo (ANEXO 2).

IMPORTANTE:
Considerando que o gerenciamento do Sistema SISTEC é realizado pelo MEC, dúvidas
operacionais do sistema devem ser direcionadas através do site do SISTEC através do
link “Fale Conosco”: http://sitesistec.mec.gov.br/ , ou por contato telefônico: (61) 20228968; (61) 2022-8969; (61) 2022-8535; (61) 2022-5089.

Palmas – TO, 21 de fevereiro de 2013.

Dini Ribeiro Bezerra
Gerente da UNETI

