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Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 4º Andar , Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8581 e Fax: 2022-8582 - http://www.mec.gov.br

Ofício-Circular nº 2/2016/CGPG/DDR/SETEC/SETEC-MEC
Brasília, 14 de janeiro de 2016.
Aos Magníficos Reitores dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
Aos Diretores Gerais dos Centros Federais de Educação Tecnológica
Ao Magnífico Reitor do Colégio Pedro II
Aos Diretores Gerais das Escolas Técnicas Vinculadas
Assunto: Previsão de vagas a serem ofertadas em 2016 dos cursos regulares
Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº
23000.002327/2016-97.
Prezados Dirigentes,
1.
Em atenção ao planejamento de ações para o exercício de 2016 solicitamos que
seja informado, na planilha anexa, o quantitativo de vagas previstas para serem ofertadas
em 2016 nos cursos regulares, por unidade, curso e semestre. Solicitamos não informar
cursos de programas como e-TEC, Bolsa Formação ou UAB.
2.
A planilha devidamente preenchida deverá ser devolvida à SETEC até o dia
01/02/2015, exclusivamente pelo e-mail cgpg@mec.gov.br, em arquivo editável. Incluir, se
necessário, os cursos novos na planilha, com o cuidado de não repetir cursos já existentes. A
planilha dever ser consolidada por Instituição antes do envio à SETEC.
Serão desconsideradas as planilhas enviadas por unidade que não contemplem a
totalização da Instituição.
3.
Em caso de dúvida, favor entrar em contato com Tatiane Alves ou Marcus
Vinícius, pelo telefone (61) 2022-8655.
4.

Certos de contar com a sua colaboração, agradecemos pelo empenho.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Tatiane Ewerton Alves, Coordenador(a)
Geral, Substituto(a), em 15/01/2016, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Luciano de Oliveira Toledo, Diretor(a), em
15/01/2016, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
Ofcio-Circular 2 \(0091123\)
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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
0091123 e o código CRC B184B255.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.002327/2016-97

Criado por TatianeAlves, versão 4 por LucianoToledo em 15/01/2016 09:50:14.
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