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Apresentação
O PRONATEC é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego, a ser executado pela União, com a finalidade de ampliar a ofertas de vagas da
Educação Profissional e Tecnológica, por meio de subprogramas, projetos e ações de
assistência técnica e financeira. O PRONATEC tem por objetivos:

I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação
profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e
programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;
II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação
profissional e tecnológica;
III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por
meio da articulação com a educação profissional;
IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores por meio do
incremento da formação e qualificação profissional;
V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos
de educação profissional e tecnológica.

As ações do PRONATEC são:
O Brasil Profissionalizado - Que tem por objetivo ampliar a oferta de
Educação Profissional pelos sistemas estaduais. O programa visa fortalecer as redes
estaduais de educação profissional e tecnológica.
A iniciativa repassa recursos do governo federal para que os estados
invistam em suas escolas técnicas. O Brasil Profissionalizado possibilita a modernização
e a expansão das redes públicas de ensino médio integradas à educação profissional,
integrando o conhecimento do ensino médio à prática.
O E-TEC Brasil – Que visa à oferta de educação profissional e
tecnológica à distância e tem o propósito de ampliar e democratizar o acesso a educação
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profissional, públicos e gratuitos, em regime de colaboração entre União, estados, Distrito
Federal e municípios.
Os cursos serão ministrados pelas instituições da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, pelas unidade de ensino dos Serviços
Nacionais de Aprendizagem (Sistema S) e pelas instituições de educação profissional
vinculadas aos sistemas estaduais de ensino.
A Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
– Com a ampliação da oferta de vagas por meio de novas unidades da Rede Federal de
EPT contemplando as seguintes populações: Territórios da Cidadania, escola de fronteira,
cidades pólo ou com mais de 50 mil habitantes. Esta ação totaliza até o final de 2014, a
criação de 208 novos Campus dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
A Oferta de vagas gratuitas pelo Sistema S - Tem como incentivo à
ampliação de vagas e à expansão da rede física de atendimento dos serviços nacionais de
aprendizagem, ampliando as matrículas gratuitas de cursos técnicos e FIC.
O FIES para estudantes da Educação Profissional e Tecnológica Busca prover linha de crédito para facilitar o acesso de estudantes e trabalhadores, ao
Ensino Técnico e Profissionalizante. Os beneficiários do FIES podem ser estudantes e
egressos do Ensino Médio, empresas e trabalhadores. As instituições que poderão ofertar
esta ação são as unidades do Sistema S e escolas privadas habilitadas pelo MEC.
A Bolsa Formação - tem por objetivo ampliar a oferta de Educação
Profissional para estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de
jovens e adultos, e para trabalhadores, utilizando as Redes Públicas de Ensino e o Sistema
S permitindo a oferta de vagas em cursos técnicos e de Formação Inicial e Continuada
(FIC), também conhecidos como cursos de qualificação para trabalhadores, estudantes e
pessoas em vulnerabilidade social, esses cursos presenciais serão realizados pela Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, por escolas estaduais de EPT
e por unidades de serviços nacionais de aprendizagem como o SENAC e o SENAI.
Há dois tipos de Bolsa-Formação: a Estudante e a Trabalhador. Na BolsaFormação Estudante, cursos técnicos com a partir de 800 horas serão destinados a alunos
das redes públicas de ensino médio. Já a Bolsa-Formação Trabalhador oferecerá cursos
de qualificação a pessoas em vulnerabilidade social e trabalhadores de diferentes perfis.
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Em ambos os casos, os beneficiários terão direito a cursos gratuitos e de qualidade, a
alimentação, a transporte e a todos os materiais escolares necessários que possibilitarão a
posterior inserção profissional dos beneficiários.
Com a publicação da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011,ficou
estabelecido em seu Art. 7º que "o Ministério da Educação [...] disponibilizará recursos
às instituições de educação profissional e tecnológica da rede pública federal para
permitir o atendimento aos alunos matriculados [...] no âmbito do PRONATEC" de forma
a permitir a oferta das Bolsas-Formação Estudante e Trabalhador. Tal dispositivo foi
regulado pela Portaria Nº 1.569, de 3 de Novembro de 2011, cujo Artigo 7º estabelece
que “cabe ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a realização do
repasse dos recursos às redes ofertantes de educação profissional participantes do
programa.”
Nesse contexto, apresentamos a seguir as orientações necessárias a
operacionalização do processo de descentralização de créditos orçamentários visando à
oferta de bolsas-formação no âmbito do PRONATEC pelas Instituições da Rede Federal
de Educação Profissional e Tecnológica, observando-se para tanto, as orientações que
tratam do: Acesso ao Sistema de Assistência a Programas e Projetos Educacionais do
FNDE – SAPENET; Preenchimento do Termo de Cooperação e Programa de Trabalho;
Recebimento e Empenho de Recursos e Perguntas Freqüentes.
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1. Acesso ao Sistema de Assistência a Programas e Projetos
Educacionais do FNDE – SAPENET
“Sistema responsável pelo suporte automatizado ao processo de cadastramento e
analise técnica dos projetos educacionais com liberação de Recursos por Transferência
Voluntária. O SAPENET tem como fundamento a disponibilização das ações educacionais de
acordo com o disposto nas resoluções do FNDE e secretarias do MEC”.

Desta forma, as descentralizações referentes ao Bolsa Formação serão
executadas pelo FNDE, por intermédio do cadastramento de Termo de Cooperação junto
ao SAPENET.
A operacionalização das descentralizações de crédito ocorre via
SAPENET, iniciando-se com a solicitação de login e senha de acesso ao Sistema por
intermédio da SETEC.
A solicitação de senha deverá ser feita pelo endereço eletrônico
jussara.cardoso@mec.gov.br, bem como formalizada pelo Coordenador-Geral do
PRONATEC da instituição (o mesmo indicado oficialmente à SETEC conforme os
Ofícios Circulares SETEC-MEC de número 156/11, 157/11, 158/11, 159/11, 160/11 e
161/11), constando a Razão Social e o CNPJ da instituição ofertante.

Observação: No caso de escolas técnicas vinculadas, o CNPJ a ser
apresentado deverá ser o da universidade à qual elas estão vinculadas, desta forma,
somente será permitindo o preenchimento de um único Termo por Instituição, ou seja,
aquelas universidades que tem mais de uma escola vinculada, deverão, elaborar seus
Planos de Trabalho individualmente e posteriormente preencher um Termo único.
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2. Preenchimento do Termo de Cooperação no SAPENET
Após o cadastramento e liberação da senha no SAPENET, as instituições
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica deverão preencher diretamente
no Sistema o Termo de Cooperação, observando os passos descritos abaixo e
posteriormente encaminhar a documentação física devidamente assinada pelo Dirigente
habilitado pela da Instituição.
1. Acessar o Portal do FNDE : http://www.fnde.gov.br
2. No lado direito da tela, acessar o link do sistema SAPENET - Sistema de Assistência a
Programas e Projetos Educacionais na Internet
3. Fechar a tela de aviso que apresenta informações acerca do sistema e informações
atualizada (utilizar tecla F11)
4. Ir para o comando MENU
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5. Abrir Descentralização de crédito e Termo de Cooperação

6. Abrir a tela “Termo de Cooperação” e clicar em Incluir Termo de Cooperação
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7. Clicar na caixa de selecionar Unidade Gestora “Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica”, selecionar a opção PRONATEC e finalizar em incluir.

8. Clicar na caixa de selecionar a Unidade de Execução Financeira e Gestão Orçamentária,
lembrar de anotar o número da proposta, para seja necessário editar.
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10. Inserir o objeto e justificativa do Termo de Cooperação de forma suscita (500
caracteres) lembrando de salvar.

11. Na aba “anexos” deverá ser incluindo o Projeto Básico completo
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12. Ir para a opção “Descrição do plano de Aplicação” e selecionar os elementos de
despesas que serão custeados com os seus respectivos valores. Cada novo valor deverá
ser selecionado um novo elemento de despesa.

13. Ir para “Detalhamento do Cronograma de Execução” e preencher o cronograma de
execução e cronograma de desembolso. Lembrando que o valor total deverá ser o
somatório de todos os elementos de despesa. Logo em seguida preencher o campo
contato, com os dados pelo responsável pela operacionalização do Termo na Instituição e
para finalizar salvar.
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14. Voltar na tela menu e “encaminhar Termo de Cooperação para análise”, imprimir, ou
caso seja necessário, editar os campos necessários na opção “alterar termo de
cooperação”

Recomendações importante:
 As instituições devem priorizar a apresentação de apenas um Termo de
Cooperação anual, considerando que o lapso temporal entre a aprovação da prestação de
contas e aprovação de novo Termo, poderá comprometer o recebimento dos recursos em
tempo hábil para a sua execução no exercício posterior (2013, 2014...).
Caso o valor projetado no Termo para a execução anual não corresponda
à execução realizada, poderá ser solicitado complementação (aditivo ao Termo inicial)
ou devolução do recurso.
 A execução do recurso que compreende o exercício 2012 deverá
considerar o período de MARÇO a SETEMBRO, tal medida visa facilitar o processo de
prestação de contas, bem como, os preparativos para a execução do ano subseqüente.
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2.1. Parâmetros para o cálculo de valores

Para a obtenção do resultado do montante a ser descentralizado para cada
Instituição, o preenchimento do Termo deverá observar o valor igual ou menor que o
número de horas-aluno pactuadas, considerado o valor de R$ 9,00 por hora-aula de
acordo com nova Resolução do FNDE (Aguardando publicação).
Vale ressaltar, que o total pactuado representa um limite máximo, sendo
que a instituição deve apresentar números menores no Termo de cooperação caso avaliem
que não seja viável a realização total das vagas pactuadas.
Se a realidade local representar a impossibilidade de execução das vagas
pactuadas, a instituição deve solicitar no Termo de Cooperação somente os recursos
possíveis de serem executados, sendo aceitável que o número de vagas oferecidas seja
menor do que as pactuadas.
No item “Descrição do Termo”, especial atenção deverá ser dada ao
preenchimento das seguintes informações:
•

Total de vagas a serem ofertadas – Considerando o total de vagas
disponibilizado por turma;

•

Total de horas-aluno a serem ofertadas – Para cada curso pactuado –
multiplicar o número de vagas pelo número de horas-aula.

•

Total a ser descentralizado – Número equivalente ao total de horas-aluno
multiplicado pelo valor da hora-aluno no dia de submissão do termo no
SAPENET.
Quando da submissão do Termo no SAPENET, o cálculo para o

preenchimento deverá observar o valor da hora-aluno em R$ 9,00 (nove reais) conforme
estabelecido pela nova Resolução (Aguardando publicação). No exemplo a seguir,
apresentamos uma proposta de Termo de Cooperação de um Instituto considerando os
parâmetros citados:
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Curso

Vagas

Horas

Hora-aluno (R$)

Administrador de Banco de Dados

20

200

4.000,00

Administrador de Redes

20

200

4.000,00

Assistente de Podução

20

160

3.200,00

Auxiliar Administrativo

20

160

3.200,00

Padeiro

20

200

4.000,00

Açougueiro

40

160

6.400,00

Programador Web

20

200

4.000,00

Total hora-aluno

160

1280

28.800,00

Total a ser descentralizado (R$)

28.800,00 X 9,00

259.200,00

Tabela 1: Exemplo de cálculo de número de horas-aluno

Como se observar, não é preciso apresentar, no Termo de Cooperação, o
valor por curso, sendo necessário detalhar somente:
•

O número total de vagas;

•

O número total de horas-aula- aluno e

•

O valor total a ser descentralizado.
Desta forma, no item “Descrição do Termo” do exemplo acima, deverá

contar a seguinte transcrição:
“Oferta de 160 vagas e 1.280 horas-aluno para a oferta de Cursos de
Formação Inicial e Continuada no âmbito da Bolsa-Formação com captação de
beneficiários iniciada em 2012”.
2.2. Preenchimento do campo “Justificativa”

O campo “justificativa” no Termo de Cooperação, deverá observar o
seguinte texto padrão:
“O presente Termo de Cooperação, ampara-se nos termos da Lei nº
12.513/11 que, ao instituir o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec), estabelece em seu Art. 7º que "o Ministério da Educação,
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diretamente ou por meio de suas entidades vinculadas, disponibilizará recursos às
instituições de educação profissional e tecnológica da rede pública federal para permitir
o atendimento aos alunos matriculados [...] no âmbito do Pronatec".

2.3. Preenchimento do campo “Descrição do Plano de Aplicação”

Responsável pela maior parte das devoluções dos Termos de Cooperação
para diligências, o campo “Descrição do Plano de Aplicação” deve se adequar a todas as
previsões da Lei nº 12.513/11, da Portaria nº 1.569/11 e da Resolução FNDE nº 62/11 e
suas alterações posteriores. Ainda que cada Termo de Cooperação, seja analisado de
forma separada, para tanto, deve-se observar as orientações abaixo:
Quanto à natureza de despesas – Recomenda-se a utilização das
seguintes rubricas, observadas as suas aplicações legais:
 33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Despesas orçamentárias com ajuda financeira concedida pelo Estado a
estudantes comprovadamente carentes, e concessão de auxílio para o desenvolvimento de
estudos e pesquisas de natureza científica, realizadas por pessoas físicas na condição de
estudante, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar no 101/2000.
 33.90.30 - Material de Consumo
Despesas orçamentárias com álcool automotivo; gasolina automotiva;
diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás
engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e
laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de
coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação;
material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento;
material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente;
material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e
de processamento de dados; aquisição de disquete; pen-drive; material para esportes e
diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e
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eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico,
hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuário,
uniformes, fardamento, tecidos e aviamentos; material de acondicionamento e
embalagem; suprimento de proteção ao voo; suprimento de aviação; sobressalentes de
máquinas e motores de navios e esquadra; explosivos e munições; bandeiras, flâmulas e
insígnias e outros materiais de uso não duradouro.
 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Despesas orçamentárias decorrentes de serviços prestados por pessoa
física pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos,
tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem
vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; gratificação por
encargo de curso ou de concurso; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis;
salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física.
 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas
jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de
energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios
etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à
conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e
materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em
geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços
de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas
com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche
(exclusive a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e
outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso de
obrigações não tributárias.

17
 33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Despesas orçamentárias decorrentes do pagamento de tributos e
contribuições sociais e econômicas (Imposto de Renda, ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de
Limpeza Pública, COFINS, PIS/PASEP etc.), exceto as incidentes sobre a folha de
salários, classificadas como obrigações patronais, bem como os encargos resultantes do
pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa.

Observação importante: O uso dessa rubrica deverá ocorrer quando
acontecer contratação de serviços de pessoas físicas (33.90.36)
 33.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Despesas orçamentárias com a concessão de auxílio financeiro diretamente a
pessoas físicas, sob as mais diversas modalidades, tais como ajuda ou apoio financeiro e
subsídio ou complementação na aquisição de bens, não classificados explícita ou
implicitamente em outros elementos de despesa, observado o disposto no art. 26 da Lei
Complementar no 101/2000.
Além disso, vale ressaltar que os recursos destinados ao Bolsa-Formação
não contempla dentre outras despesas aquelas relacionadas a: Despesa de Capital,
pagamento de diárias ou outras que sejam incompatíveis com o estabelecido na Lei nº
12.513/11, na Portaria nº 1.569/11 e na Resolução FNDE nº 72/11. Tais rubricas
incompatíveis podem ser exemplificadas, mas não se restringem as seguintes:

 33.90.14 – Diárias Civil
 33.90.20 – Auxílio Financeiros a Pesquisadores
 44.90.51 – Obras e instalações
 44.90.52 – Equipamentos e material permanente
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2.4. Preenchimento do campo “Cronograma de Desembolso”

O campo de número 11 (onze) dos Termos de Cooperação apresenta o
título “Detalhamento do Cronograma de Desembolso/Execução”, para preenchê-lo, vale
lembrar que os recursos referentes à Bolsa-Formação serão desembolsados de uma única
vez pelo FNDE. Para tanto, recomenda-se que cada instituição da Rede Federal apresente
no campo uma previsão da execução ao longo do ano, preferencialmente no período de
MARÇO a SETEMBRO – dos cursos pactuados para a Bolsa-Formação.
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3. Recursos não executados e devolvidos - Referentes ao exercício de
2011
Algumas instituições da Rede Federal tiveram seus Termos de Cooperação
aprovados em 2011 e receberam os respectivos recursos, a grande maioria não conseguiu
ou optou por não executá-los. No entanto, algumas Instituições conseguiram executar
alguma parte dos recursos, tendo o restante retornado ao tesouro.
Para estas Instituições (que executaram parte do recurso), será
necessário solicitar o saldo restante e não executado em 2011, adotado o seguinte
procedimento: Indicar no Termo de Cooperação de 2012 o valor devolvido referente a
2011 (observada à capacidade de execução), bem como, o número do Termo de
Cooperação (2011) que permitiu a descentralização desse valor.
Desta forma no item “Descrição do Termo” considerando o Termo de
Cooperação apresentado no exemplo anterior, deverá constar a seguinte transcrição:
“Oferta de 160 vagas e 1.280 horas-aluno para a oferta de Cursos de
Formação Inicial e Continuada no âmbito da Bolsa-Formação com captação de
beneficiários iniciada em 2012. Bem como, o valor de R$ 23.000,00, previsto no Termo
de Cooperação FNDE nº. 12.345/11 e não-empenhado/executado no exercício de 2011”
Observação importante:
As Instituições que tiveram os recursos de 2011 devolvido em sua
totalidade, ou seja, não conseguiram liquidar qualquer parte do valor solicitado, não
podem solicitar o valor.
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4. Recebimento, Empenho e Execução de Recursos

4.1. Recebimento de Recursos

A emissão de parecer favorável pela SETEC junto ao SAPENET, não
assegura a descentralização dos recursos previstos no Termo de Cooperação. Para o
efetivo recebimento do recurso referente à Bolsa Formação por parte da instituição
ofertante, faz-se necessário o recebimento dos seguintes documentos pela SETEC:
•

Original do Termo de Cooperação (que deve ser impresso acessando o

SAPENET) assinado e com o carimbo do reitor ou dirigente máximo da instituição;
•

Termo de Referência ou Projeto Básico detalhado;

•

Cópia do ato de nomeação e posse – Termo de Posse – do

representante ou substituto legal da instituição ou ato de delegação de competência (deve
ser enviado Termo de Posse específico, não somente publicação no DOU);
•

Cópia do CPF e da Carteira de Identidade do representante ou

substituto legal ou autoridade competente;
•

Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -

CNPJ, emitido pela Receita Federal observado o prazo de validade;
•

Cópia do comprovante de residência do representante ou substituto

legal ou autoridade competente;
O encaminhamento da documentação deverá ser endereçada a:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
A/C: Jussara Cardoso Silva
Esplanada dos Ministérios - Bloco L - Edifício Sede - 4º Andar - Sala 419
Brasília/DF - CEP: 70. 047-900
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4.2. Empenho e Execução de Recursos

Uma vez recebidos os recursos referentes à oferta de cursos no âmbito da
Bolsa-Formação, a Instituição da Rede Federal deverá realizar o empenho na medida em
que forem confirmadas as vagas de beneficiários nas respectivas turmas. Isso porque a
execução de recursos gera a obrigação de realização de turmas cujo número total de
matriculados, multiplicado pelo número de horas-aula, multiplicado pelo valor de horaaula vigente no dia de submissão do Termo de Cooperação seja igual ou maior do que o
valor executado.
Desta forma, cabe ao Coordenador-Geral da Bolsa-Formação de cada
instituição garantir a viabilidade financeira das turmas ofertadas antes de iniciar a
execução de recursos, sendo que só devem ser executados recursos até o limite expresso
pela equação:
EX = VHA X NHA X NMC

Onde:
EX = Valor Executado
VHA =Valor da Hora Aula (R$ 9,00 )
NHA = Número de Horas-Aula
NMC = Matrículas Confirmadas
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5. Prestação de contas

O processo de prestação de contas para as Instituições que receberam
recursos da Bolsa Formação, deverá observar os preceitos legais estabelecidos pelo
FNDE, constituído do Relatório de Execução Físico-financeira, que deverá ser
apresentada até 30 de outubro de cada exercício por intermédio do SAPENET, para
apreciação e aprovação por meio de parecer conclusivo acerca do atingimento das metas
físicas do programa pela SETEC/MEC.
A liberação de novo Termo de Cooperação está diretamente ligada à
aprovação da prestação de contas pelo FNDE, assim sendo, a Instituição deverá ter sua
prestação de contas aprovação para o recebimento de recurso para o exercício
subseqüente.

Observação importante:

Para o exercício de 2012 o processo de prestação de contas, deverá
considerar os recursos liberados para os exercícios de 2011 e 2012 concomitantemente,
recomendamos que a execução do recurso considere o prazo de MARÇO a
SETEMBRO, bem como, se observe o prazo de 30 de outubro para a apresentação final
da prestação de contas.
A liberação para os exercícios subsequentes estarão condicionadas ao
expresso comprimento das normas que tratam do assunto.
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ANEXO - Perguntas Freqüentes
Segue uma lista de perguntas recebidas com freqüência pela Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, com as devidas
respostas.

1. Como devemos proceder na contratação dos profissionais previstos na Resolução
62 e a partir de quando os profissionais devem assumir estas funções?
Basta realizar um processo seletivo simplificado para selecionar os
ocupantes dos cargos que não sejam por nomeação. Os profissionais podem assumir
funções assim que for confirmado que há um número de matrículas efetivadas em turmas
cuja criação é viável para garantir os recursos para pagá-los.
2. O processo seletivo para contratação dos servidores deve ser apenas para
servidores públicos ou aberto à comunidade externa?
Essa é uma escolha da instituição da Rede Federal em questão. Devem ser
preservados os preceitos constitucionais da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade,
Publicidade e Eficiência, mas os detalhes do edital quem decide é a instituição
contratante.
3. As funções exceto a de Coordenador Geral, são para cada Campus?
Sim, desde que haja número suficiente de alunos matriculados para
viabilizar, financeiramente, a concessão das bolsas referentes a cada função.
4. Uma instituição da Rede Federal pode contratar professores que têm apenas
formação de nível médio para dar aula na Bolsa-Formação?
Os professores de Cursos Técnicos devem todos ter nível superior, mas
não há empecilho legal para que profissionais com apenas nível médio dêem aulas em
cursos de Formação Inicial e Continuada. Evidentemente, quando houver escolha no
processo seletivo, a preferência deve ser dada aos candidatos com titulação mais elevada.
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5. Oferecemos turmas em 2011 que ainda não foram iniciadas. Elas podem ser
iniciadas em 2012?
Sim, desde que haja a concordância do demandante e a devida articulação
com os beneficiários, bem como a observância do prazo de execução dentro do período,
ou seja, de preferência executar no primeiro semestre, assim o período para a execução de
2012 não será comprometido..
6. Em dezembro, foi efetuada nota de crédito referente à Termo de Cooperação
apresentado por essa instituição. Não houve, entretanto, tempo hábil para a
execução de despesas, e parte dos recursos foram devolvidos. Qual o trâmite para
solicitar esse valor que foi devolvido?
Caso uma instituição tenha executado apenas parte dos recursos que recebeu
em 2011, ela deve acrescentar, ao Termo de Cooperação que apresentará referente às
pactuações de 2012, pedido específico referente ao valor não empenhado em 2011,
citando o número do Termo de Cooperação apresentado em 2011 bem como o valor não
empenhado que se pretende reaver.
7. A descentralização de recursos será feita após o envio do Termo de Cooperação
de cada curso ou em um único montante referente a todos os cursos pactuados no
SISTEC?
O FNDE recomenda a apresentação de um único Termo de Cooperação para
a execução anual. Desta forma, o Termo de Cooperação deve conter toda a previsão de
oferta de cursos no âmbito da Bolsa-Formação prevista pela instituição da Rede Federal
para o ano corrente.
8. As aulas práticas dos cursos da Bolsa Formação podem ser em local fora do
campus?
Sim, as aulas práticas podem ser fora do campus, podendo – inclusive – o
instituto registrar uma unidade remota.
9. Eu preciso licitar despesas incorridas no âmbito do Pronatec?
Sim. O programa é regido pelas mesmas normas jurídicas que regem todo
o processo orçamentário na Administração Pública.
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10. Nas despesas de transporte e alimentação, eu preciso licitar vale-transporte e
serviço de refeição ou posso repassar os recursos diretamente ao estudante?
A assistência estudantil será garantida de forma não pecunária pelo
fornecimento direto, pela instituição ofertante, do alimento, do vale-transporte ou de
serviço de transporte. Quando a prestação direta for comprovadamente inviável devido à
realidade local, a assistência poderá excepcionalmente ser prestada de forma pecuniária,
preferencialmente mediante transferência bancária direta e inexoravelmente com
periodicidade semanal, sendo vedado o repasse mensal ou semestral a beneficiários.
Desta forma, a assistência estudantil deve ser prestada sempre que possível de forma nãopecuniária: vale transporte, cartão de transporte e o próprio alimento a ser consumido.
11. Como funcionarão as férias dos bolsistas envolvidos no PRONATEC?
A bolsa é por hora de trabalho e não prevê férias. Desta forma, o
profissional não deverá exercer atividades vinculadas à Bolsa-Formação no período em
que estiver no gozo de férias regulamentares.
12. Pelo Art. 8º, §3º, III da Resolução 62, servidores bolsistas que participarem do
Pronatec só podem receber bolsa “no limite da mesma carga horária regular
praticada na instituição, observado o máximo de 16 horas (de 60 minutos)
semanais.” Este limite se refere às aulas dadas efetivamente?
Sim. Os servidores só poderão receber a bolsa até o limite das horas de
aula que oferecem efetivamente, e deverão realizar todas as horas de bolsista em adição à
sua carga horária regulamentar.

