
  

REGIMENTO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

CAPÍTULO I 

DA REALIZAÇÃO 

 

Art. 1º- A Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica é um 
evento de âmbito nacional para o debate sobre as questões fundamentais da 
educação profissional brasileira. Será iniciada com as Conferências Estaduais e 
culminará na Conferência Nacional, que se realizará em Brasília, no período de 15 
a 18 de agosto de 2006. 

Parágrafo único - Sempre que citarem os Estados estarão, por extensão, incluindo 
o Distrito Federal. 

Art. 2º - A Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica é uma 
promoção conjunta do Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica – SETEC e do Fórum Nacional de Gestores Estaduais 
de Educação Profissional.  

 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

 
 
Art. 3º - A Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica tem por 
objetivos: 

I - Definir diretrizes para a política nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica através do diálogo entre os diversos agentes envolvidos, visando 
contribuir para o desenvolvimento do país e para a inclusão social; 

II - Discutir o papel da Educação Profissional e Tecnológica no desenvolvimento 
nacional e nas políticas de inclusão social, observando as realidades regionais;  

III – Discutir sobre a atuação da Educação Profissional e Tecnológica na melhoria 
da competitividade do país na economia global;  

IV – Propor mecanismos permanentes de financiamento, visando à manutenção e 
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expansão da Educação Profissional e Tecnológica; 

V - Analisar e discutir o pacto federativo e o papel das instâncias governamentais e 
não governamentais na organização institucional da Educação Profissional e 
Tecnológica; 

VI – Propor estratégias operacionais para a Educação Profissional e Tecnológica 
quanto ao sistema de gestão, à proposta pedagógica, à Educação a Distância, à 
formação e à valorização dos trabalhadores  da educação profissional; 

VII - Instituir a realização periódica da Conferência Nacional da Educação 
Profissional e Tecnológica. 
 
 

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA 

 
Art. 4º - A Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica compõe-
se de duas etapas sucessivas: 
 
I – Etapa Estadual – através das Conferências Estaduais, até o dia 30 de junho de 
2006;  
II – Etapa Nacional – de 15 a 18 de agosto de 2006, em Brasília - DF. 

Art. 5º - Nas duas etapas serão debatidos os eixos temáticos constantes do art. 11 
deste regimento e as análises, formulações e proposições deverão estar voltadas 
para a etapa nacional. 
 
Parágrafo Único - Para permitir a troca de experiências e a apresentação de 
aspectos específicos da educação profissional dos Estados, será definido espaço 
físico para exposições durante a Conferência Nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica. 

Art. 6º- A etapa estadual será organizada em cada Estado, por uma Comissão 
Estadual, composta de representantes dos segmentos que atuam na Educação 
Profissional e Tecnológica dos Estados.  

§ 1º - Esta comissão Estadual deverá ser constituída e convocada pelo órgão 
gestor estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Estado. 

§ 2º - Na impossibilidade do órgão gestor estadual convocar e realizar a 
conferência, fica a cargo da comissão executiva nacional fazer a indicação da 
entidade a realizar essa etapa. 

§ 3º - Para validação desta etapa, será exigida o quorum mínimo de 100 
participantes; 

Art. 7º - Em todas as etapas deverá ser assegurada ampla e representativa 
participação dos vários segmentos sociais e entidades que atuam na área de Educação 
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Profissional e Tecnológica e demais segmentos organizados da sociedade, dispostos a 
contribuir para a melhoria da educação profissional brasileira, deles podendo fazer 
parte: representantes dos Poderes e do Ministério Público, dos Conselhos de 
Educação, dos gestores de educação profissional, de entidades sindicais e patronais, 
do sistema “S”, e de entidades de classe. 

Art. 8º - A estrutura e a organização da etapa nacional se regerão pelo disposto no 
Capítulo V deste regimento. 

Art. 9º - Os delegados eleitos e natos, assim definidos no artigo 27, os convidados e os 
observadores das diversas etapas, cujo número e distribuição estão previstos nos 
anexos I e II deste Regimento, devem reconhecer a precedência das questões de 
âmbito nacional e atuar sobre elas, em caráter analisador, formulador e propositivo. 

Art. 10° - O não cumprimento do prazo da etapa estadual não constituirá impedimento à 
realização da etapa nacional no prazo previsto. 

Parágrafo Único - Da etapa nacional somente poderão participar os delegados eleitos e 
natos, conforme prevê o artigo 27 deste regimento. 

 

CAPÍTULO IV 

SEÇÃO I 

DOS EIXOS TEMÁTICOS 
 

Art. 11 – Nos termos deste Regimento, a Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica terá como tema: “Educação Profissional como 
estratégia para o desenvolvimento e a inclusão social”, que será discutido a partir 
dos seguintes eixos temáticos: 

I – Papel da Educação Profissional e Tecnológica no desenvolvimento nacional e 
nas políticas de inclusão social; 

II- Financiamento: 

a) Manutenção; e 

b) Expansão. 

III - Organização institucional e papel das instâncias de governo e da sociedade 
civil; 

IV - Estratégias operacionais de desenvolvimento da Educação Profissional e 
Tecnológica: 
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a) Sistema de gestão; 

b) Proposta pedagógica; 

c) Educação a distância; 

d) Formação e valorização de profissionais. 

V – A relação da Educação Profissional e Tecnológica com a universalização da 
Educação Básica – Ensino Médio Integrado 

Parágrafo Único. Cada eixo temático será discutido em mesa, conforme 
programação a ser definida pela Comissão Organizadora, devendo garantir a 
participação ampla e democrática dos segmentos representados. 

 
 

SEÇÃO II 

DA METODOLOGIA 

PARA A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS 
 
 
Art. 12 - As Comissões Estaduais consolidarão os relatórios das  Conferências 
Estaduais e os encaminharão até o dia 7 de julho de 2006 à Comissão 
Organizadora Nacional, para serem sistematizados para a etapa nacional. 

Parágrafo Único - Os relatórios da etapa Estadual serão: 

I - elaborados por tema, no máximo de quatro laudas para cada tema. 
 
II – encaminhados, em formato eletrônico, para o endereço: confetec@mec.gov.br  
 

Art. 13 - As discussões dos grupos durante a Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica devem fundamentar-se nas orientações do documento-
base nacional e do relatório consolidado das etapas estaduais. 

§ 1º - As propostas discutidas tanto nas plenárias temáticas quanto na plenária 
final deverão ter aprovação de, pelo menos, 1/3 dos seus membros, com direito a 
voto, para comporem o relatório do grupo. 

§ 2º - Cada plenária terá um coordenador e um relator designados pela Comissão 
Executiva Nacional. 

§ 3º - Os relatores têm como responsabilidade a elaboração de relatórios parciais 
e a consolidação do relatório de cada tema. 
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CAPÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 14 - A Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica será 
presidida pelo Ministro da Educação. 

Art. 15 - Para a organização e o desenvolvimento de suas atividades, a 
Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica contará com uma 
Comissão Organizadora e uma Comissão Executiva. 

 
SEÇÃO I 

ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES ORGANIZADORA E 
EXECUTIVA 

 
Art. 16 - A Comissão Organizadora da Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica, a ser nomeada por portaria do Ministro de Estado da 
Educação, será composta por representantes do Ministério da Educação  e dos 
órgãos estaduais de gestão da Educação Profissional e Tecnológica. 

Art. 17 - A Comissão Executiva da Conferência Nacional de Educação Profissional 
e Tecnológica, a ser nomeada por portaria do Ministro da Educação, será 
integrada por representantes do Ministério da Educação e será formada por: 

I - Uma Coordenação Geral; 

II - Uma Comissão de Comunicação; 

III - Uma Comissão de Administração e Infra-estrutura; 

IV - Uma Comissão de Articulação e Mobilização; 

V – Uma Comissão de Finanças; e 

VI – Uma Comissão de Relatoria. 
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SEÇÃO II 

ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES 

 

Art. 18 - A Comissão Organizadora da Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica terá as seguintes atribuições: 

I - Coordenar a realização da Conferência Nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica, atendendo aos aspectos políticos, administrativos e financeiros; 

II - Deliberar sobre: 

a) O tema central e eixos temáticos da Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica; 
 
b) A metodologia de elaboração do relatório da Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica; 
 
c) A composição das mesas centrais e complementares: temas, expositores e 
critérios de escolha para os expositores; 
 
d) Os critérios para participação e a definição dos convidados e observadores 
nacionais e internacionais; 
 
e) O número de delegados da etapa nacional e sua distribuição por Unidade 
Federada, bem como o número de delegados natos e das entidades 
representativas nacionais, listadas no anexo III. 

III - Definir e acompanhar a disponibilidade e organização da infra-estrutura e 
orçamento para a etapa nacional; 

IV - Deliberar sobre prestação de contas realizada pela Comissão Executiva; 

V - Encaminhar o Relatório Final da Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica para publicação; e  

VI - Discutir e deliberar sobre todas as questões julgadas pertinentes sobre a 
Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica e não previstas nos 
itens anteriores, bem como as demais questões não previstas neste regimento.  

Art. 19 - A Comissão Executiva tem as seguintes atribuições: 

I - Implementar e operar as deliberações da Comissão Organizadora; 

II - Articular a dinâmica de trabalho entre a Comissão Organizadora e o Ministério 
da Educação; 
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III - Organizar a comunicação com informações e orientações às organizações e 
entidades interessadas na Conferência Nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica; 

IV - Estimular e apoiar as atividades preparatórias à Conferência Nacional de 
Educação Profissional e Tecnológica nos Estados; 

V - Obter, junto aos expositores, os textos de suas apresentações para fins de 
arquivo e divulgação; 

VI - Propor metodologia de elaboração do Relatório Final da Conferência Nacional 
de Educação Profissional e Tecnológica; 

VII - Propor o número de delegados e sua distribuição por Unidade Federada, bem 
como o número de delegados destinados a entidades nacionais; 

VIII - Decidir sobre questões urgentes, ad referendum da Comissão Organizadora; 

IX - Convocar técnicos para auxiliá-la, em caráter temporário ou permanente, no 
exercício das suas atribuições; 

X - Coordenar a impressão e divulgação do Regimento e dos demais documentos 
e materiais da Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica; 

XI - Promover a divulgação da Conferência Nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica; 

XII - Propor a celebração de contratos e convênios necessários à realização da 
Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica; 

XIII - Propor, elaborar e realizar métodos de credenciamento dos delegados para a 
etapa nacional e os controles necessários; 

XIV - Propor e organizar a Secretaria da Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica; 

XV - Monitorar o andamento das Conferências Estaduais de Educação Profissional 
e Tecnológica, por meio das suas coordenações, especialmente no que concerne 
ao recebimento de seus relatórios finais; 

XVI - Providenciar os atos e encaminhamentos pertinentes ao fluxo dos gastos 
com as devidas previsões, cronogramas e planos de aplicação. 

Parágrafo Único - A Comissão Executiva contará com suporte técnico e 
administrativo do Ministério da Educação, para a realização das atividades 
necessárias ao desempenho de suas atribuições. 
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Art. 20 - À Coordenação Geral da Comissão Executiva cabe: 

I - Convocar e presidir as reuniões da Comissão Executiva; 

II- Coordenar as atividades da Comissão Executiva, delegando competências aos 
seus membros; 

III - Organizar as Comissões e os Grupos de Trabalho; 

IV - Apresentar relatório nas reuniões ordinárias da Comissão Organizadora da 
Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, informando sobre 
as atividades desenvolvidas pela Comissão Executiva; e 

V - Supervisionar o trabalho das assessorias de organização, contratadas para 
este fim. 

Art. 21 - À Comissão de Comunicação cabe: 

I - Definir instrumentos e mecanismos de divulgação da Conferência Nacional da 
Educação Profissional e Tecnológica; 

II - Promover a divulgação do Regimento da Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica; e  

III - Orientar as atividades de Comunicação Social da Conferência Nacional de 
Educação Profissional e Tecnológica. 

 

Art. 22 - À Comissão de Administração e Infra-estrutura cabe: 

I - Viabilizar a infra-estrutura necessária à realização da Conferência Nacional de 
Educação Profissional e Tecnológica, especialmente no que se refere ao local, 
equipamentos e instalações, audiovisuais, reprografia e comunicações. 

 
Art. 23 - À Comissão de Articulação e Mobilização cabe:  
  
I - Estimular a organização e a realização de atividades preparatórias das 
Conferências Estaduais como etapas importantes da Conferência Nacional de 
Educação Profissional e Tecnológica;  
 
II - Participar das várias etapas preparatórias da Conferência Nacional de 
Educação Profissional e Tecnológica;  
 
III - Mobilizar e estimular a participação das entidades com relação ao conjunto 
dos delegados, em todas as etapas da Conferência Nacional de Educação;  
 
IV - Fortalecer e facilitar o intercâmbio entre as várias instituições e entidades, 
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visando a troca de experiências positivas no que concerne ao alcance dos eixos 
temáticos das Conferências Estaduais e da Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica; e 
 
V - Estimular o encaminhamento dos relatórios das Conferências Estaduais de 
Educação à Comissão Organizadora da Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica, em tempo hábil. 
  
 
Art. 24 - À Comissão de Relatoria cabe: 
  
I- Elaborar proposta de metodologia para consolidação dos relatórios dos 
grupos; e 
 
II-       Responsabilizar-se pela elaboração do relatório consolidado dos grupos de 
trabalho e do relatório final. 
  
 
  

CAPÍTULO VI 
 

DOS MEMBROS 
  
Art. 25 – A Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica deverá 
contar com uma participação ampla e representativa dos vários segmentos sociais, 
entidades que atuam na área de Educação Profissional e Tecnológica e demais 
segmentos organizados da sociedade dispostos a contribuir para a melhoria da 
educação profissional brasileira, deles podendo fazer parte: representantes dos 
poderes e do Ministério Público, dos Conselhos de Educação, dos Gestores da 
Educação Profissional e Tecnológica pública, de instituições não governamentais e 
privadas, de entidades sindicais e patronais, de entidades de classe, de entidades 
e organizações de estudantes, e de organismos internacionais, conforme disposto 
no Anexo III. 
 
Art. 26 - Os membros da Conferência Nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica se distribuirão em três categorias: 
  
I - delegados eleitos e natos, com direito a voz e voto; 
II - convidados com direito a voz; e 
III - observadores. 
  
Art. 27- Serão delegados:  
  
I - Delegados eleitos, os escolhidos nas Conferências Estaduais de Educação 
Profissional e Tecnológica; e 
  
II- Delegados natos, indicados por órgãos de governo e entidades de abrangência 
e representação nacional convidadas pelo Ministério da Educação, assim 
distribuídos: 
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a) Um delegado indicado por cada gestor estadual de Educação Profissional e 

Tecnológica; 
b) Um delegado indicado pelo Ministério da Educação; 
c) Um delegado indicado pelo CNE- Conselho Nacional de Educação; 
d) Um delegado indicado pela UNDIME Nacional; 
e) Um delegado indicado pelo CONSED; 
f) Um delegado indicado pelo Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Ciência 
e Tecnologia; 
g) Um delegado indicado pela CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação; 
h) Um delegado indicado pela UNE – União Nacional de Estudantes; 
i) Um delegado indicado pela UBES – União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas; 
j) Um delegado Indicado pelo CONDETUF; 
l) Um delegado indicado pelo CONEAF; 
m) Um delegado indicado pelo CONCEFET; e 
n) Um delegado indicado pelo Ministério Público da União. 
 
Parágrafo único. Além das entidades listadas no inciso II, fazem parte também da 
relação de delegados natos todos os integrantes da Comissão Organizadora 
Nacional; 
 
Art. 28 – Para garantir a representatividade dos Estados, cada Conferência 
Estadual deverá eleger sua delegação à Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica com um mínimo de dez delegados, sendo que a cada 
10 participantes na Conferência Estadual, para além do quorum mínimo, esta 
poderá indicar mais um delegado, respeitado o limite máximo de até cinqüenta 
delegados eleitos, conforme disposto no anexo I 
 
Parágrafo único. Como critério para elaboração do anexo I, citado neste artigo, 
foram utilizados os dados populacionais do Censo IBGE/2000, determinando a 
indicação de um delegado para cada 250.000 habitantes, respeitado o limite 
máximo de 50 delegados eleitos.  
 
 
Art. 29 – Para garantir critérios de participação dos diversos segmentos, as 
Conferências Estaduais deverão eleger seus delegados, observando a seguinte 
proporcionalidade, conforme anexo II: 
 
I – 20% de gestores de educação – diretores de escola; 
II – 20% de professores de educação profissional e tecnológica; 
III – 10% de alunos de educação profissional e tecnológica; 
IV – 10% de trabalhadores em educação; e 
V – 40% demais segmentos, tais como: Governo, ONGs, conselhos de classe 
profissional, entidades de classe sindical, patronal e estudantil, e empregadores. 
 
Art. 30 - Serão convidados para a Conferência Nacional de Educação Profissional 
e Tecnológica, representantes de órgãos, entidades, instituições nacionais e 
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internacionais e personalidades nacionais e internacionais, com atuação relevante 
na área de educação profissional, num percentual de até 5% (cinco por cento) do 
total de delegados da Conferência Nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica. 
  
Art. 31 - Serão observadores, no limite de até 10% (dez por cento) do total de 
delegados à Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, 
pessoas interessadas em acompanhar o processo de realização e debates da 
Conferência.  
  
Parágrafo Único. As inscrições dos observadores serão realizadas por ordem de 
chegada, devendo ser confirmadas de acordo com o número de vagas, num 
processo de pré-inscrição junto à secretaria executiva, no prazo de até vinte dias 
antes da realização da Conferência. 
  
Art. 32 - As inscrições dos delegados eleitos nas etapas estaduais deverão ser 
realizadas pelas comissões estaduais, junto à Comissão Executiva Nacional, até o 
dia 07 de julho de 2006. 
 
§ 1º - Em anexo ao processo de inscrição dos delegados da etapa estadual, 
deverá estar a lista de presença dos participantes, sendo esta a forma de 
comprovação do quorum mínimo, nas Conferências Estaduais que é de 100 
participantes. 
    
§ 2º - Os participantes com necessidades especiais deverão informar na ficha de 
inscrição o(s) tipo(s) de necessidade(s) que apresentam, para que sejam 
providenciadas as condições necessárias à sua  participação. 
  
 
Art. 33 - O credenciamento de delegados da Conferência Nacional de Educação 
deverá ser feito junto à Secretaria Executiva, a ser instalada no local do evento, 
durante os 2 (dois) primeiros dias da Conferência. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DOS RECURSOS 

  
Art. 34 - As despesas com a organização geral e com a realização da etapa 
nacional da Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica 
correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas ao Ministério da 
Educação e/ou por recursos de outras fontes. 
 
§ 1º - Ficam asseguradas dentro destas despesas, os custos com deslocamento e 
diárias da delegação mínima de cada Estado, que é de 10 participantes, conforme 
definido no artigo no artigo 28 deste regulamento. 
 
§ 2º - As despesas para a etapa nacional dos delegados que representarão, os 
demais segmentos, definidos no artigo 29 inciso V, correrão por conta das 
entidades a quem estão representando. 
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CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
Art. 35 - Os casos omissos neste Regimento serão dirimidos pela Comissão 
Organizadora da Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

Anexo I – Distribuição dos Delegados Eleitos por UF, conforme previsto no artigo 
28  
 
 
  

TOTAL DE DELEGADOS POR UF 
     
     

UF POPULAÇÃO DELEGAÇÃO DELEGAÇÃO TOTAL DE 
    MINIMA PROPORCIONAL DELEGADOS 

AC 557.526 10 2 12 
AL 2.822.621 10 11 21 
AM 2.812.557 10 11 21 
AP 477.032 10 2 12 
BA 13.070.250 10 40 50 
CE 7.430.661 10 30 40 
DF 2.051.146 10 8 18 
ES 3.097.232 10 12 22 
GO 5.003.228 10 20 30 
MA 5.651.475 10 23 33 
MG 17.891.494 10 40 50 
MS 2.078.001 10 8 18 
MT 2.504.253 10 10 20 
PA 6.192.307 10 25 35 
PB 3.443.825 10 14 24 
PE 7.918.344 10 32 42 
PI 2.843.278 10 11 21 
PR 9.563.458 10 38 48 
RJ 14.391.282 10 40 50 
RN 2.776.782 10 11 21 
RO 1.379.787 10 6 16 
RR 324.397 10 1 11 
RS 10.187.798 10 40 50 
SC 5.356.360 10 21 31 
SE 1.784.475 10 7 17 
SP 37.032.403 10 40 50 
TO 1.157.098 10 5 15 
TOTAIS 169.799.070 270 509 779 
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Anexo II -  Distribuição dos Delegados por segmentos, conforme previsto no artigo 
29 
 
 

DELEGADOS POR SEGMENTO 
      

TOTAL DE GESTORES PROFESSORES ALUNOS TRABALHADORES DEMAIS 
DELEGADOS   DE ED.PROF.   EM EDUCAÇÃO SEGMENTOS 
  20% 20% 10% 10% 40% 

12 2 2 1 1 5 
21 4 4 2 2 9 
21 4 4 2 2 9 
12 2 2 1 1 5 
50 10 10 5 5 20 
40 8 8 4 4 16 
18 4 4 2 2 7 
22 4 4 2 2 9 
30 6 6 3 3 12 
33 7 7 3 3 13 
50 10 10 5 5 20 
18 4 4 2 2 7 
20 4 4 2 2 8 
35 7 7 3 3 14 
24 5 5 2 2 10 
42 8 8 4 4 17 
21 4 4 2 2 9 
48 10 10 5 5 19 
50 10 10 5 5 20 
21 4 4 2 2 8 
16 3 3 2 2 6 
11 2 2 1 1 5 
50 10 10 5 5 20 
31 6 6 3 3 13 
17 3 3 2 2 7 
50 10 10 5 5 20 
15 3 3 1 1 6 

779 156 156 78 78 312 
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Anexo III – Lista das Entidades Representativas, com direito a 

indicação de delegados para o grupo demais segmentos, definidos no 
artigo 29 

 
 

• Escolas Públicas federais, estaduais e municipais, de educação profissional que 

atuam com formação inicial e continuada, cursos técnicos e cursos tecnológicos 

• Sistema “S”: Senai, Sebrae, Senat, Senar, Senac, Sescoop 

• Escolas Privadas, comunitárias e filantrópicas 

• Entidades do terceiro setor que trabalham com Educação Profissional 

• Escolas Sindicais com Educação Profissional 

• Conselhos Profissionais Regionais 

• Conselhos Estaduais e Municipais de Educação 

• Sindicatos dos Trabalhadores em Educação 

• Sindicato dos Técnicos e Tecnólogos 

• Delegacias Regionais do Trabalho 

• Secretarias Estaduais do Trabalho; 

• Conselhos Estaduais e Municipais do Trabalho 

• Ministérios Públicos Estaduais 

• Orgãos Estaduais de Assistência Social 

• CIEE – Centro de Integração Empresa Escola 

• IEL – Instituto Euvaldo Lodi 

• SINE – Sistema Nacional de Empregos 

• Órgãos Estaduais de Juventude 

• Secretarias Estaduais de desenvolvimento 

• Federações Patronais 

• Centrais Sindicais Estaduais 

• Organizações Estudantis 


