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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 - h�p://www.mec.gov.br 

  

   OFÍCIO-CIRCULAR Nº 96/2022/GAB/SETEC/SETEC-MEC

Brasília, 18 de julho de 2022.

 

  

Aos(às) Senhores(as) Dirigentes das Ins�tuições da Rede Federal de Educação Profissional,
Cien�fica e Tecnológica.

  

Assunto: Divulgação de capacitação em hidrogênio verde para docentes - Projeto H2-Brasil.

 

Senhores(as) Dirigentes,

 

1. Cumprimentando-os(as) cordialmente, faço referência ao Projeto H2-Brasil
(3439494), no qual a Setec/MEC foi incluída como par�cipe na cooperação estabelecida pelo
Ministério de Minas e Energia – MME, junto à componente 3 do projeto: Educação
Profissional e Superior para o Hidrogênio Verde, para divulgar uma oportunidade de
capacitação de docentes em hidrogênio verde para atuação como mul�plicadores do Projeto
H2-Brasil.

2. Serão ofertadas 100 (cem) vagas para a capacitação de docentes da Rede
Federal de EPCT, com o obje�vo de impulsionar o processo de transição energé�ca brasileira,
formando mul�plicadores para as áreas do hidrogênio renovável (H2V e PtX).

3. Nesse sen�do, compar�lhamos a Nota Técnica nº
72/2022/CGPG/DDR/SETEC/SETEC (3439429), assim como as regras para par�cipação na
capacitação de docentes de cursos de mul�plicadores do Projeto H2-Brasil (3439605).

4. O prazo para inscrição será até as 23h59 do dia 1º de agosto de 2022, tendo
em vista que as aulas já se iniciam na semana seguinte. As inscrições devem ser enviadas para
os e-mails: cgpgsetec@mec.gov.br e marcelo.ramos@giz.de. Destaca-se que é de suma
importância que as informações solicitadas nas regras para par�cipação sejam
devidamente enviadas pelas ins�tuições e par�cipantes para efe�vação da inscrição.

5. Contamos com o apoio de todos para a divulgação desta oportunidade de
capacitação, permi�ndo o envolvimento dos docentes neste processo.

6. Agradecemos antecipadamente e con�nuamos à disposição para
esclarecimentos através dos e-mails mencionados.

  

    Atenciosamente,

TOMÁS DIAS SANT'ANA
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Anexos: I - Projeto H2-Brasil (3439494).
II - Regras para par�cipação na Capacitação de docentes no Projeto H2-Brasil (3439605).
III - Nota Técnica nº 72/2022/CGPG/DDR/SETEC/SETEC (3439429).

Secretário de Educação Profissional e Tecnológica

 

 

  

 

Documento assinado eletronicamente por Tomas Dias Sant Ana, Secretário(a), em 18/07/2022, às
18:18, 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
h�p://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3445657 e
o código CRC C01AB030.

Referência: Caso responda a este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23000.020512/2022-10 SEI nº 3445657


