
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://www.mec.gov.br

  

   OFÍCIO-CIRCULAR Nº 136/2020/GAB/SETEC/SETEC-MEC

Brasília, 4 de dezembro de 2020.

 

 
Aos (às) Senhores (as) representantes do:
 
Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação - Fncee 
Conselho Nacional de Secretários de Educação - Consed 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica - Conif 
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior - Abmes 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae 
Instituições de Ensino Superior 
Conselho Federais de Fiscalização do Exercício Profissional
Organizações representativas do setor produtivo
Ministérios e demais Órgãos públicos

  

Assunto: Informa a abertura do processo de atualização do Catálogo Nacional de Cursos
Superiores de Tecnologia.

  

           Senhores (as) dirigentes,

 

1. Dentro  das  ações  sob responsabilidade desta  Secretaria  está  a  atualização do
Catálogo  Nacional  de  Cursos  Superiores  de  Tecnologia  -  CST,  criado  com  o  objetivo  de
aprimorar e fortalecer a oferta de Educação Profissional e Tecnológica de graduação no país. O
Catálogo consiste em um referencial normativo que orienta instituições, estudantes, educadores,
sistemas e redes de ensino e sociedade em geral a respeito das formações e características de
cada um dos cursos de graduação tecnológica.

2. Para iniciar o processo de atualização do Catálogo foi expedida a Portaria MEC
nº 1.028, de 2 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União, de 3 de dezembro de
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Anexos: I - Portaria MEC n˚º 1.028, de 2 de dezembro de 2020 (SEI nº 2372755).

2020, estabelecendo as etapas do processo de atualização. 

3. Desta forma, informo que estará disponível, no período de 8 de dezembro de
2020 a  31 de  janeiro de  2021,  formulário  eletrônico  para  o  recebimento  de  propostas  de
atualização  do  Catálogo  dentro  do  Portal  do  Ministério  da  Educação,  no  endereço
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-
educacao-profissional/catalogos-nacionais-de-cursos, ou pelo link: Catálogo CST .

4. Poderão  ser  apresentadas  propostas  de  inclusão,  exclusão  e/ou  alteração  nas
informações pertinentes aos cursos e aos eixos tecnológicos. Também serão possíveis sugestões
de melhorias na estrutura atual do Catálogo, tanto em relação aos treze eixos tecnológicos que o
organizam, quanto às demais informações por ele disponibilizadas. 

5. Para eventuais esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato com o
Teleatendimento  do  Ministério  da  Educação  por  meio  do  número  0800-616161,  opção
Programas e ações da Secretaria de Educação Profissional  e  Tecnológica (tecle 5),  ou pelo
e-mail cncst@mec.gov.br.

 

           Atenciosamente,

 

 

WANDEMBERG VENCESLAU ROSENDO DOS SANTOS 
Secretário de Educação Profissional e Tecnológica 

 
 

  

 

Documento assinado eletronicamente por Wandemberg Venceslau Rosendo dos Santos,
Secretário(a), em 06/12/2020, às 19:21, 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 2375509 e o código CRC 133F2C9B.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23000.028458/2020-81 SEI nº 2375509
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