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Memorando Circular nº 006/2020 - Cetec-Asca 
Assunto: Oferta, manutenção e supressão de cursos nas Etecs no Vestibulinho  
1º semestre/2021 
 
São Paulo, 11 de setembro de 2020. 
 
Prezado (a) Senhor (a) Diretor (a): 
 
 
Informamos no relatório anexo ao e-mail, a situação das habilitações para o processo do 
Vestibulinho 2020 – 1º semestre, após a análise e avaliação do banco de dados da Cetec e do 
banco de dados do Vestibulinho conforme critérios estabelecidos no Memorando Circular nº 
002/2019 – Cetec-GSE/ASCA, de 10/01/2019  e Memorando Circular nº 077/2020 - Cetec, de 
11/09/2020 a seguir: 
 

1. Para turmas enquadradas em BT1 cujas regras não se enquadram nas regras do BPI: 
 

a) Relação das turmas com perda igual ou superior a 25% do número de matriculados em 
relação ao módulo anterior ou dos matriculados no 1º módulo em relação às vagas 
oferecidas (perda operacional) e/ou, perda acumulada igual ou superior a 35% entre o 
último módulo da turma e as vagas oferecidas, podendo ter bloqueio temporário por um 
semestre – Bloqueio – BT1. 
 
b) Relação das turmas com as três últimas ofertas abaixo de 1,5 candidatos/vaga na 
inscrição e/ou 1,2 candidatos por vaga, no dia do exame e/ou na matrícula, podendo 
também ser diagnosticado como Bloqueio – BT1.  
 
c) A Direção da Etec poderá enviar recurso para a situação de Bloqueio (BT1), solicitando 
autorização para funcionamento da turma para o 1º semestre de 2020 através de 
memorando para a Supervisão Educacional Pedagógica Regional, com as devidas 
justificativas, que serão analisadas mediante processo de avaliação levado a efeito, 
conforme previsto no Artigo 6º da Deliberação CEETEPS 032/2016, de 20/10/2016. O 
prazo final para protocolar o pedido na Supervisão Educacional Pedagógica Regional é    
18 de setembro de 2020. 
 
d) Informamos que as habilitações do período diurno (manhã ou tarde), já integradas ao 
Ensino Médio (através do ETIM ou MTec/Novotec), seja por decisão da unidade, ou por 
determinação dos Ofícios CETEC-GSE 001/2016, 025/2015, ou 068/2014, ou Memorando 
Circular nº 007/2019 – Cetec/Asca, não deverão ter abertura de novas turmas nestes 
períodos. 
 
 

2. Para turmas enquadradas em BPI: 
 
a) Unidades que ofertaram Ensino Médio Regular no 1º semestre/2020; 
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b) Relação das turmas do curso técnico concomitante/subsequente ofertadas no período 
diurno, cujos cursos estiverem disponíveis na modalidade MTec (NovoTec Integrado) e 
tiverem enquadramentos previstos no BT1 [itens 1-a) e 1-b)]; 

 
c) para turmas de ETIM que tiverem evasão/perda (operacional/acumulada) igual ou 
superior a 20%. 

 
 

3. As habilitações diagnosticadas como “Avaliação”, cujos casos não se enquadram nas 
regras do BPI, possuem perda de 15 a 24,99% do número de matriculados em relação ao 
módulo anterior ou dos matriculados no 1º módulo em relação às vagas oferecidas e/ou, 
perda acumulada de 25 a 34,99% das perdas entre o último módulo da turma e as vagas 
oferecidas. Ou ainda com as duas últimas ofertas abaixo de 1,5 candidatos/vaga na 
inscrição e/ou 1,2 candidatos por vaga, no dia do exame e/ou na matrícula. Nesses casos 
a referida habilitação poderá ser liberada para oferta no 1º semestre/2021, não 
necessitando envio de recurso. 
 
 

4. As turmas analisadas para enquadramento por evasão/perda foram as que tiveram seu 
término (último módulo) no 1º semestre/2020 (analisado o número de matrículas de início 
de módulo de cada semestre). Para análise de baixa demanda, foram analisadas as 
últimas ofertas das turmas que ingressaram em Vestibulinhos de 1º semestre, a partir do 
1º semestre/2020 para trás. 
 
 

Estamos à disposição para outros esclarecimentos. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

                                   assinatura digitalizada                                                 assinatura digitalizada 
 

 
 

 

César Cari Eliseu  
 ATA III – Respondendo pela Área de Seleção 

de Classificação de Alunos – ASCA 
Cetec – Unidade de Ensino Médio e Técnico 
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