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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edi cio Sede - 4º Andar - Bairro Zona Cívico-Administra)va, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8581 - h7p://www.mec.gov.br

O cio-Circular nº 3/2018/CGFS/DIR/SETEC/SETEC-MEC
Brasília, 15 de junho de 2018.
Aos Coordenadores Gerais do Pronatec e da Rede e-Tec Brasil,
Assunto: Solicita preenchimento dos dados das ins tuições ofertantes na Plataforma do SAAS.
Referência: Caso responda a este O cio, indicar expressamente o Processo nº 23000.021588/2017-97.
Prezado(a) Coordenador(a)-Geral do Pronatec e da Rede e-Tec Brasil,
1.
O Sistema de Acompanhamento e Avaliação de cursos (SAAS) é uma plataforma computacional,
inicialmente desenvolvida em 2010 para a Rede e-Tec Brasil, com o obje)vo de dar suporte ao processo de
autoavaliação ins)tucional, fornecendo informações para apoiar a gestão ins)tucional nas ofertas de cursos
técnicos a distância realizadas pelas ins)tuições públicas de ensino.
2.
A par)r de 2018, o SAAS passou a ser o Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação de
Cursos do PRONATEC/Bolsa-Formação, com o obje)vo de auxiliar as ins)tuições públicas de educação proﬁssional
no processo de acompanhamento, monitoramento e avaliação das ofertas de cursos técnicos de nível médio,
presenciais e a distância, bem como sendo u)lizado pela SETEC/MEC como ferramenta que permita dar maior
transparência das ofertas frente aos órgãos de controle e como sistema de gerencial para desenvolvimento de
polí)cas públicas.
3.
Diante do exposto, esta Diretoria informa aos parceiros ofertantes de cursos técnicos de nível
médio que a Plataforma do SAAS se encontra disponível para inserção dos dados das ins)tuições. Assim,
solicitamos que as pessoas indicadas via o cio pelas respec)vas ins)tuições como gerentes SAAS e/ou capacitadas
para inserção dos dados acessem o endereço h7p://saas.etec.ufsc.br/, realizem o login e procedam com o
preenchimento das informações solicitadas.
4.
Destarte esclarecer que, a SETEC/MEC apoiada pela equipe do SAAS, sediada na Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), está à disposição para dirimir dúvidas e questões técnicas que venham a surgir.
Seus dados de contato são: saasadm@etec.ufsc.br – (48) 37217843.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Joelma Bomﬁm da Cruz Campos, Coordenador(a) Geral, em
18/06/2018, às 15:19, 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 h7p://sei.mec.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 1141596 e o código CRC 26E33238.
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