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Apresentação

APENDICE A – Manual do SISTEC

Este manual é destinado aos usuários do Sistema 
Nacional de Informações da Educação Profissional 
e Tecnológica (Sistec) e explica os procedimentos a 
serem executados para a manutenção de ofertas da 
Bolsa-Formação pela Rede Ofertante Federal.
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Apresentando o Sistec

O Sistec é o sistema utilizado para o registro, 
acompanhamento e prestação de contas das 
instituições sobre ofertas de cursos de todos os 
níveis de ensino, em especial no âmbito da educação 
Profissional Técnica de Nível Médio e da Formação 
Inicial e Continuada ou qualificação profissional. 
Para tanto, o sistema permite o acesso dos parceiros 
demandantes, ofertantes e dos alunos.

Os dados registrados no Sistec têm sido base para 
geração de indicadores de gestão e distribuição 
de recursos na matriz orçamentária, sendo uma 
importante ferramenta para o planejamento, por 
isso sua atualização deve ser constante.

O Sistec possui uma página no Portal do Ministério 
da Educação (MEC), na qual as pessoas têm acesso a 
notícias, avisos, manuais, dentre outros (Figura 01).
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Para conhecer a página do Sistec, acesse o seguinte endereço eletrônico: 
http://portal.mec.gov.br/sistec-inicial/.

Figura 01 - Página inicial do Sistec.

Fonte: (BRASIL, 2019, online).

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

http://portal.mec.gov.br/sistec-inicial/
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Figura 02 - Menu principal do Sistec.

Fonte: (BRASIL, 2018, online).

O usuário também pode acessar o Sistec diretamente neste link , por 
intermédio do qual terá várias opções (Figura 02), já no menu principal, 
tais como:

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

http://sistec.mec.gov.br/
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 » Acessar o Sistec: para ingresso diretamente no sistema.

 »  Solicitar acesso: para gerenciamento do usuário (solicitar acesso, alterar 
senha, alterar dados, recuperar e desbloquear senha).

 »  Pré-cadastro de Unidade de Ensino: para o reitor ter acesso, após o 
recebimento do código de acesso.

 »  Consulta de validade do diploma: a validade é atestada apenas para os 
diplomas de cursos técnicos.

 » Consulta pública das unidade de ensino federais.

 »  Consulta acordo de gratuidade: acompanhamento da evolução do 
Acordo MEC/Sistema S.

 »  Manual Sistec: o usuário tem acesso aos manuais de orientação sobre o 
Sistec e a Rede Federal.

 » Site Sistec: o usuário é redirecionado à página inicial do site do Sistec.

 »  MAP: sistema para dar suporte a todos os processos de monitoramento 
e avaliação de programas, planos e ações desenvolvidos no âmbito 
da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 
Educação (Setec/MEC).

 » Avisos.
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Cadastro no Sistec

Pré-cadastro da Unidade de Ensino

O cadastro no Sistec deve ser realizado por todas as 
unidades de ensino que ofertam cursos técnicos de 
nível médio.

Para solicitar o código de acesso ao sistema, é preciso 
que o gestor máximo da unidade de ensino entre em 
contato com o Fale Conosco, do MEC, pelo telefone 
0800-616161, ou por este endereço.

Fique atento: o código para cadastrar a 
unidade tem validade de 30 dias. Após 
esse período, será necessário solicitar 
novamente o código de acesso.

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

https://faleconosco-mec-cube.call.inf.br/
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Após o recebimento do código, o gestor deverá acessar a página do Sistec 
e, no canto inferior esquerdo, clicar na opção “Pré-cadastro da Unidade de 
Ensino” (ver Figura 03).

Figura 03 - Botão para Pré-cadastro da Unidade de Ensino.

Fonte: (BRASIL, 2018, online).

Na tela de acesso (ver figura 04), o Gestor da Unidade de Ensino deverá 
inserir seu CPF e o código de acesso recebido.

Figura 04 - Tela de acesso ao pré-cadastro do gestor da unidade de ensino.

Fonte: (BRASIL, 2018, online).

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

http://sistec.mec.gov.br/
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Em seguida, deverá preencher os campos do formulário, informando a Identificação Inep, 
os dados do Gestor da Unidade de Ensino, a Validação e o Ato Autorizativo (Figura 05).

Figura 05 - Formulário de pré-cadastro da unidade de ensino.

Fonte: Manual do Sistec ( 2018, p. 6).

O formulário será submetido ao órgão que forneceu o ato autorizativo para deferimento 
da criação da unidade de ensino no Sistec.
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Autenticação do Gestor no SSD

Para acessar o Sistec, é preciso que o usuário já tenha um perfil cadastrado 
no Sistema de Segurança Digital do MEC. Ele deverá acessar este endereço e 
clicar em “acessar o Sistec” (ver figura 06).

Figura 06 - Botão de acesso ao Sistec.

Fonte: (BRASIL, 2018, online).

Na tela de login, será preciso autenticar com número de CPF e senha do 
usuário (ver figura 07).

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

http://sistec.mec.gov.br/
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Figura 07 - Tela de login para autenticação no Sistec.

Fonte: (BRASIL, 2018, online).

PALAVRA DO ESPECIALISTA

Caso o usuário possua mais de um perfil cadastrado, 
após o login, deverá optar em qual perfil irá trabalhar.
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Pré-Cadastro de Cursos Técnicos

O pré-cadastramento dos cursos técnicos deverá ser realizado pelo Gestor Responsável pela 
Unidade de Ensino, que deverá acessar a opção “criar”, na aba de Administração.

Na tela principal, abrirá um formulário, no qual o responsável deverá fornecer os seguintes 
dados: nome do curso; eixo tecnológico; nome das certificações intermediárias (se houver); 
ato(s) autorizativo(s) (tipo — portaria, resolução, ata —, número, data de publicação — dia, 
mês e ano— e a descrição do(s) ato(s)) (ver figura 08).

Figura 08 - Tela de pré-cadastro de curso técnico

Fonte: (BRASIL, 2018, online).
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Ao salvar o curso, ele será submetido para validação em órgão superior 
antes de ser disponibilizado para criação de ciclos de matrícula e, 
consequentemente, cadastro de alunos. Para acompanhar o andamento 
da validação, o usuário deverá selecionar “Listar Existentes”, no qual 
aparecerão as seguintes opções:

Quadro 1 - Status da Criação dos cursos

Opção Justificativa

Em análise Aguardando avaliação do cadastro pelo órgão validador.

Indeferido
O curso apresentou algum problema e o órgão não validou o 
cadastramento. A justificativa está exposta no resumo. 

Inativos Cursos que encerraram as ofertas.

Nenhuma O cadastro do curso foi validado e está disponível em cursos ativos.

Fonte: Adaptado de (BRASIL, 2019, online)
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Cadastro de Usuários

Existem perfis de gestor, de assessor e de aluno, cada um com 
uma finalidade. Para acessar o Sistec, é necessário que o usuário 
tenha um perfil cadastrado. 

Os principais perfis vinculados à Rede Ofertante são:

 »  Gestor Responsável pela Unidade de Ensino: é o gestor 
máximo da unidade de ensino. É responsável por gerenciar 
todos os perfis dos demais usuários da unidade e realizar o 
pré-cadastro dos cursos técnicos.

 »  Gestor da Unidade de Ensino: é o responsável por 
monitorar os assessores das Unidades de Ensino.

 »  Assessor da Unidade de Ensino: é o responsável por 
realizar o cadastramento e monitoramento das turmas e dos 
dados dos alunos, inclusive lançamento de frequência de 
alunos da Bolsa-Formação. 

 »  Aluno: é o perfil dos alunos vinculados à Bolsa-formação, 
que devem manter o registro de frequência mensal.
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Para criar um novo perfil, basta selecionar no menu Administração a opção 
“Usuários” e clicar em “Criar”. Na tela principal, aparecerá um formulário 
para associar a permissão de perfis para cada CPF (Figura 09).

Figura 09 - Tela de cadastro de usuários

Fonte: (BRASIL, 2018, online).
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Acessando o Sistema

Caso o usuário esteja com problemas para acessar o Sistec, ele 
deverá, no site do Sistec (http://sistec.mec.gov.br), selecionar a 
opção “Solicitar acesso” e entrar na página de gerenciamento de 
usuário (ver figura 10).

Figura 10 - Tela de gerenciamento de cadastro de usuário.

Fonte: (BRASIL, 2018, online).
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Solicitar Acesso

Para acessar o Sistec, é preciso cadastrar-se no Sistema de 
Segurança Digital (SSD) do MEC.

Na página de gerenciamento de usuário, selecionar a opção 
“Solicitar acesso” (ver figura 11).

Figura 11 - Ícone para solicitar acesso de usuário.

Fonte: (BRASIL, 2018, online).

Em seguida, o usuário deverá informar o número do CPF e 
fazer a verificação de segurança (Figura 12), para ter acesso 
ao formulário de cadastramento.
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Figura 12 - Tela de solicitação de acesso.

Fonte: (BRASIL, 2018, online).

Alterar dados

Caso o usuário necessite alterar algum dado pessoal, ele deverá 
acessar a página de gerenciamento de usuário (ver figura 10) e 
selecionar a opção “Alterar dados do usuário” (ver figura 13).
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Figura 13 - Ícone para alterar dados do usuário.

Fonte: (BRASIL, 2018, online).

Na página de autenticação, para a qual o usuário será redirecionado, será necessário 
inserir o CPF, a senha e validar o acesso (ver figura 14). Em seguida, o usuário precisará 
justificar a alteração dos dados pessoais.

Figura 14 - Página de acesso para alterar dados do usuário.

Fonte: (BRASIL, 2019, online).
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Alterar senha

Caso o usuário queira alterar a senha, ele deverá acessar o site 
do Sistec neste link e selecionar a opção “Solicitar acesso”. Ao 
entrar na página de gerenciamento de usuário, selecionar a opção 
“Alterar senha do usuário” (ver figura 15).

Figura 15 - Tela de gerenciamento de cadastro de usuário.

Fonte: (BRASIL, 2018, online).

Na página de autenticação, para a qual o usuário será 
redirecionado, será necessário inserir o CPF, a senha antiga, a 
senha nova de acordo com os parâmetros exigidos, validar o 
acesso e, por fim, clicar em alterar a senha (ver figura 16).

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

http://sistec.mec.gov.br
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Figura 16 - Página de acesso para alterar senha do usuário.

Fonte: (BRASIL, 2019, online).
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Esqueci minha senha

Caso o usuário tenha esquecido ou bloqueado a senha, ele 
deverá acessar o site do Sistec neste link, selecionar a opção 
“Solicitar acesso”. Ao entrar na página de gerenciamento 
de usuário, selecionar a opção “Recuperar e desbloquear a 
senha” (ver figura 17).

Figura 17 - Ícone para recuperar e desbloquear senha.

Fonte: (BRASIL, 2018, online).

Em seguida, o usuário precisará digitar o CPF e validar o 
acesso (ver figura 18). Ao clicar em recuperar, ele deverá 
anotar o código de recuperação e receberá em sua caixa de 
mensagens um e-mail com o link para recuperação de senha.

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

http://sistec.mec.gov.br
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Ao clicar no link, ele deverá inserir o código de recuperação informado 
anteriormente e a nova senha para acesso.

Figura 18 - Página de acesso para recuperar e desbloquear senha.

Fonte: (BRASIL, 2019, online).
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O fluxo da Bolsa-Formação

Primeira etapa

Nesta etapa, você verá os procedimentos 
referentes à aula 03.

Ofertas de Turma – Gerenciar Oferta

As ofertas das turmas da Bolsa-Formação 
podem ser gerenciadas a partir da aba Pronatec. 
O usuário deverá acessar, no menu lateral, a 
pasta Bolsa-Formação > Gerenciar oferta de 
turma > Listar oferta de turma.

Na tela principal, serão exibidas as principais 
informações relacionadas às turmas 
cadastradas, tais como: período do curso e 
informações relativas ao preenchimento das 
vagas (ver figura 19).
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Figura 19 - Tela de gerenciamento de ofertas.

Fonte: (BRASIL, 2018, online).
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Criar Oferta

Para criar uma oferta de turma, 
o usuário deverá selecionar 
a aba Pronatec e, no menu 
lateral, acessar a pasta Bolsa-
Formação > Gerenciar oferta de 
turma > Criar oferta de turma.

Na página principal, abrirá um 
formulário, no qual o usuário 
deverá selecionar o período de 
pactuação, o nome da unidade 
ofertante e clicar na opção 
“Pesquisar”.

Na sequência, aparecerá o 
formulário para ser preenchido 
com os dados da oferta (ver 
figura 20).

Nessa etapa, a oferta ainda 
não pode ser visualizada pelas 
unidades demandantes.

Figura 20 - Formulário de criação de oferta de turma

Fonte: (BRASIL, 2018, online).
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PALAVRA DO ESPECIALISTA

A criação de oferta só é possível caso o período da pactuação esteja vigente.

Publicar Oferta

Para publicar uma oferta de turma, o usuário deverá selecionar a aba Pronatec e, no 
menu lateral, acessar a pasta Bolsa-Formação > Gerenciar oferta de turma > Publicar 
oferta de turma.

Na página principal, abrirá uma tela com filtros, na qual o usuário deverá informar a 
pactuação, clicar em  “Pesquisar”, selecionar a oferta na lista que será gerada e escolher 
a opção “Publicar oferta” (ver figura 21).
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Figura 21 - Tela de listagem de propostas de ofertas de curso criadas.

Fonte: (Brasil, 2019, online).

Após essa etapa, a oferta ficará disponível para que as unidades demandantes 
realizem a pré-matrícula dos interessados.
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FIQUE ATENTO!

Uma vez publicada, a oferta será automaticamente 
confirmada, não sendo permitida sua edição ou exclusão.

Listar Ofertas

Para listar as ofertas existentes, o usuário deverá selecionar a aba 
Pronatec e, no menu lateral, acessar a pasta Bolsa-Formação > 
Proposta de Oferta de Curso > Listar Propostas.
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Na tela principal, abrirá uma tela com filtros, na qual o usuário deverá 
selecionar o edital de oferta e clicar em “Filtrar”, conforme figura 22.

Figura 22 - Tela de listagem de propostas de ofertas de curso.

Fonte: (BRASIL, 2019, online).
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Cancelar Oferta

Para cancelar uma oferta de turma, é preciso transferir todos os alunos matriculados 
para outra turma com a mesma modalidade de demanda. 

Só então o usuário deverá selecionar a aba Pronatec e, no menu lateral, acessar a 
pasta Bolsa-Formação > Gerenciar oferta de turma > Cancelar oferta de turma, página 
em que o usuário deverá informar os dados da turma a ser cancelada (ver figura 23).

Figura 23 - Tela de cancelamento de oferta de turma.

Fonte: (BRASIL, 2019, online).
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PALAVRA DO ESPECIALISTA

A turma confirmada só poderá ser cancelada 
mediante justificativa plausível, como, por 
exemplo, não preencher 50% das vagas.

Excluir Oferta

Para excluir uma oferta de turma, o usuário deverá selecionar a aba 
Pronatec e, no menu lateral, acessar a pasta Bolsa-Formação > Gerenciar 
oferta de turma > Excluir oferta de turma.
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Na tela principal, na qual aparecerão os filtros para pesquisa, o usuário 
deverá informar os dados da turma a ser excluída (ver figura 24).

Figura 24 - Tela de exclusão de oferta de turma.

Fonte: (BRASIL, 2019, online).
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PALAVRA DO ESPECIALISTA

A exclusão de oferta só é possível antes de 
sua publicação. Após isso, só será permitido 
cancelar a oferta mediante justificativa.
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Cadastrar Pré-Matrículas

A pré-matrícula deverá ser realizada pela unidade 
demandante relacionada na oferta da turma, 
dentro do prazo estabelecido pelo Sistec, calculado 
com base na data do início do curso.

Para realizar a pré-matrícula, o usuário deverá 
buscar na aba Pronatec a pasta Bolsa-Formação e 
selecionar a opção “Cadastrar pré-matrícula”.

Na tela principal, aparecerão os filtros, nos quais 
deverão ser informados o município, a unidade 
de ensino e a modalidade da demanda. Ao filtrar, 
aparecerão todas as turmas com vagas. Basta 
selecionar a turma para entrar no formulário de 
pré-matrícula.
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PALAVRA DO ESPECIALISTA

A pré-matrícula é realizada exclusivamente pela unidade demandante, 
que é responsável por cadastrar até o dobro da quantidade de 
alunos na oferta publicada pela unidade de ensino. 

Ao cadastrar, é preciso informar os dados pessoais, a escolaridade e o perfil do aluno.
Na aba de confirmação, aparecerá um resumo dos dados e o usuário poderá salvá-lo.

Ao realizar a pré-matrícula, o aluno receberá uma carta de 
encaminhamento via e-mail, a qual estabelece o prazo que o aluno terá 
para apresentar-se na Unidade Ofertante para confirmar a matrícula. 
Decorrido o prazo, o aluno perderá o direito de matricular-se .
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FIQUE ATENTO!

Após salvar a pré-matrícula, é preciso imprimir e entregar 
o encaminhamento ao aluno, para que ele apresente à 
unidade ofertante para a confirmação da matrícula.
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Confirmar Matrícula – 1ª Chamada

Para confirmar a pré-matrícula do aluno, o usuário da unidade ofertante deverá selecionar a 
aba Pronatec e, no menu lateral, acessar a pasta Bolsa-Formação > Matrícula > 1ª chamada.

Na página principal, abrirão os campos para pesquisa, nos quais o usuário deverá selecionar 
a unidade de ensino, o tipo de curso, o nome do curso e, por fim, filtrar (ver figura 25).

As matrículas que estiverem com o status de “Aguardando confirmação”, terão o símbolo 
de uma ampulheta na coluna de confirmação da matrícula. Ao clicar nessa ampulheta, a 
matrícula será confirmada e será possível imprimir o termo de comprometimento.

Figura 25 - Tela de listagem de alunos que fizeram pré-matrícula.

Fonte: (BRASIL, 2019, online).
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Caso não haja candidato excedente cadastrado pelo demandante e ainda restarem 
vagas em aberto, a unidade ofertante deverá providenciar uma segunda chamada para 
preenchimento das vagas remanescentes.

Inscrição Online - 2ª Chamada

O candidato deverá acessar a página neste link e selecionar o estado, município e 
escolaridade de seu interesse (ver figura 26). A partir da listagem dos cursos disponíveis 
para aquela localidade, o candidato escolherá o curso, preencherá o formulário fazendo a 
sua própria pré-matrícula e submeterá para aprovação.

Para a aprovação, a unidade ofertante deverá fazer o mesmo procedimento da 
confirmação de matrícula da primeira chamada.

Figura 26 - Tela de Inscrição online do Pronatec

Fonte: (BRASIL, 2019 b, online).

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

http://pronatec.mec.gov.br/inscricao/
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Segunda etapa

Esta etapa refere-se à manutenção 
da oferta.

Transferência de aluno 
entre ofertas de turma

Para transferir a matrícula do aluno 
entre ofertas de turma, deve-se 
acessar o Menu superior “Pronatec” 
e, no menu lateral à esquerda, 
selecionar a opção Bolsa-Formação 
> Matrícula > Transferir aluno entre 
Ofertas de Turmas.

Na página ao lado, ao preencher 
o campo “Unidade de ensino” e 
clicar em filtrar, todos os alunos 
serão listados. Ao clicar nas setas, 
aparecerá uma nova janela, na qual 
o usuário deverá informar para qual 
nova oferta o aluno será transferido 
(ver figura 27).

Figura 27 - Tela de transferência de alunos entre turmas.

Fonte: (BRASIL, 2018, online).
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Trancamento de Matrícula

Para trancar a matrícula do aluno, o usuário deverá acessar o Menu superior “Pronatec” e, no menu 
lateral à esquerda, selecionar a opção Bolsa-Formação > Matrícula > Trancamento de Matrícula.

Na página, aparecerá o espaço para especificar a unidade de ensino, o curso e a oferta de turma ao 
clicar em filtrar. Na listagem dos alunos matriculados na turma, terá um cadeado, na primeira coluna, 
que permitirá ser fechado (matrícula trancada) ou aberto (matrícula destrancada) (ver figura 28).

Figura 28 - Tela de trancamento de matrícula.

Fonte: (BRASIL, 2018, online).
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Consultar Matrícula

Para consultar se o aluno está matriculado em algum curso, o usuário deverá acessar o Menu 
superior “Pronatec” e, no menu lateral à esquerda, selecionar a opção Bolsa-Formação > 
Matrícula > Consulta Matrícula.

Na tela, aparecerá o espaço para consultar CPF e, ao filtrar, aparecerão cursos, nos quais o 
aluno esteve matriculado (ver figura 29).

Figura 29 - Tela de consulta de matrícula de aluno

Fonte: (BRASIL, 2018, online).
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Registrar Frequência

Para registrar a frequência dos alunos, o usuário deverá acessar o Menu superior “Pronatec” 
e, no menu lateral à esquerda, selecionar a opção Bolsa-Formação > Frequências > Registrar.

Na tela principal, o usuário deverá selecionar a Unidade de Ensino, a Unidade de Ensino 
Remota, o ano do início do curso, o tipo de curso e selecionar a opção “Filtrar” (ver figura 30).

Figura 30 - Tela para registro de frequência pela Instituição de ensino

Fonte: (BRASIL, 2018, online).

Após a listagem das turmas, o usuário deverá selecionar o ícone para “Registrar”.  Abrirá 
uma tela para informar a turma, o mês e a carga horária relativa àquele mês (ver figura 31).
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Figura 31 - Tela para registro de frequência pela Instituição de ensino

Fonte: (BRASIL, 2018, online).
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FIQUE ATENTO!

A frequência deverá ser registrada 
mensalmente até o dia 20 do mês seguinte.
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Confirmação da frequência

Esse procedimento deverá ser realizado pelo aluno do Programa Bolsa-Formação.

Para confirmar a frequência mensal, o aluno deverá acessar o Sistec neste link e 
clicar em “Acessar o Sistec” (ver figura 01). Na tela de login, autenticar com número 
de CPF e senha do usuário (ver figura 03).

Ao ingressar, selecionar a aba Pronatec. No menu lateral, abrir a opção Bolsa-
Formação > Frequência > Confirmar. Na página principal, informar a “Unidade de 
ensino”, o “Curso” e clicar na opção  “Filtrar” (ver figura 32).

Figura 32 - Tela de confirmação de frequência do aluno.

Fonte: (BRASIL, 2018, online).

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

http://sistec.mec.gov.br/
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Ao clicar em “Extrato mensal” e selecionar o mês que falta inserir confirmação, abrirá a tela 
com os dados do curso. Nela, o aluno deverá clicar na caixa de seleção para “Confirmar a 
frequência e autorizar o repasse financeiro para a instituição”. Após isso, o aluno deverá 
salvar e retornar à tela de Extrato Mensal (ver figura 33).

Figura 33 - Tela de confirmação de frequência mensal do aluno.

Fonte: (BRASIL, 2018, online).
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Terceira etapa

Conforme você estudou na aula 04, após a execução de 
todas as etapas da formação técnica e encerrado o período 
do curso, a instituição deverá informar a situação do aluno 
e finalizar a turma.

Avaliação final

A situação final dos alunos é registrada no último mês do 
curso. O usuário deverá realizar os mesmos procedimentos 
utilizados para fazer o registro da frequência mensal.

Inicialmente, o usuário deverá acessar o menu superior 
“Pronatec” e, no menu lateral à esquerda, selecionar a 
opção Bolsa-Formação > Frequências > Registrar.

Na tela principal, o usuário deverá selecionar a Unidade 
de Ensino, a Unidade de Ensino Remota, o ano do início do 
curso e o tipo de curso. Em seguida, ele deverá selecionar a 
opção “Filtrar” e clicar no ícone “Registrar” da turma que foi 
finalizada. O usuário deverá informar a turma, selecionar o 
último mês do curso e a carga horária relativa àquele mês. 
A partir de então, informar a situação final de cada aluno 
vinculado àquela da turma (Figura 34).
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Imagem 34 - Tela de registro de frequência após a conclusão do curso.

 Fonte: (BRASIL, 2018, online).
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Após a alteração da avaliação final de todos os alunos da turma, 
aparecerá uma caixa de confirmação ao salvar (Figura 35).

Figura 35 - Tela de confirmação de finalização de turma.

Fonte: (BRASIL, 2018, online).
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PALAVRA DO ESPECIALISTA

A turma só será finalizada quando todos os 
alunos estiverem com a avaliação final definida.

Este material pode ser atualizado a qualquer momento, de acordo com a necessidade da 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica/MEC.
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