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APRESENTAÇÃO 

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13005, de 2014, prevê a 

ampliação das oportunidades de acesso à educação profissional e tecnológica para jovens e 

trabalhadores, tendo em vista a expansão da educação profissional técnica de nível médio e a 

integração dos cursos técnicos e de qualificação profissional com a educação de jovens e 

adultos: 

 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das 

matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e 

médio, na forma integrada à educação profissional. 

 

Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de 

nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% 

(cinquenta por cento) da expansão no segmento público (BRASIL, 

2014). 

Nesse sentido, as ações do governo federal para a educação profissional e tecnológica 

foram voltadas para a expansão, democratização e interiorização da oferta de cursos técnicos 

e de qualificação profissional, nos termos previstos na Lei nº 12513, de 2011, que criou o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 

O Pronatec representa um esforço de articulação de um conjunto de iniciativas de 

políticas de educação profissional pré-existentes com novas iniciativas, como a Bolsa-

Formação. Trata-se de um esforço para implementar uma política pública de educação 

profissional de alcance nacional, que contemple, em toda sua extensão e complexidade, as 

demandas por qualificação profissional em articulação com a elevação de escolaridade. 

Somente em 2015, foram realizadas mais de 1,1 milhões de matrículas pelo Programa, 

totalizando o total de 9,4 milhões de matrículas desde sua implantação, em 2011.   
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1. AVANÇOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO 

BRASIL 

 

O Brasil, em 2015, atingiu 1,9 milhão de matrículas na educação profissional técnica 

de nível médio, incluindo cursos técnicos integrados ao ensino médio e à Educação de Jovens 

e Adultos – EJA, concomitantes e subsequentes ao ensino médio, e normal/magistério. Isso 

representa uma elevação das matrículas de 67,6% em relação a 2008. 

O PNE propõe triplicar a oferta de educação profissional técnica com 50% da 

expansão no segmento público. A rede pública mantém percentual acima de 50% das 

matrículas da educação profissional desde 2007, atingindo 54% em 2015. (Inep - Censo 

Escolar Notas Estatísticas 2015) 

 
Figura 1 - Distribuição das matrículas na educação profissional - Brasil - 2007-2015 

 
 

 

 
Figura 2 - Distribuição das matrículas de EPT por dependência administrativa - Brasil - 2015 

 



 

Especificamente em matrículas integradas à educação de Jovens e Adultos, desde a 

implantação do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), o número de  matrículas 

tem crescido. Em 2015, o aumento de matrículas foi de 4,8% maior do que 2014. 

 

 

 
Figura 3 - Número de matrículas da EJA por etapa de ensino - Brasil - 2007-2015 

 
Fonte: Censo Inep 2015 

 



 
 

 

 

  



2. A ORGANIZAÇÃO DA EPT NO BRASIL 

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT), no Brasil, integra-se à educação básica 

e à educação superior, para promover o desenvolvimento de jovens e trabalhadores, visando o 

seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Os currículos 

articulam as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, atendendo às demandas de 

qualificação profissional com Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), Cursos 

Técnicos de Nível Médio e Cursos Superiores de Tecnologia. A educação profissional e 

tecnológica articula-se, também, com outras modalidades educacionais – a educação de 

jovens e adultos (EJA), a educação especial e a educação a distância (EaD), para alcançar 

públicos com os mais distintos perfis. 

A Figura 4 ilustra a organização da EPT no Sistema Educacional Brasileiro. 

 

Figura 4 - Organização da EPT no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pela SETEC/MEC. 

 

A política nacional de EPT é coordenada pela União, por intermédio do Ministério da 

Educação (MEC), em articulação com as redes e unidades de educação profissional e 

tecnológica dos diferentes sistemas de ensino, em parceria com diversos Ministérios, 

especialmente o Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), e outros órgãos da 

Administração Pública.  

A EPT, conforme mostra a Figura 5Figura 5, é realizada primordialmente em unidades 

que integram os diversos sistemas de ensino, vinculados à União, aos 26 estados, ao Distrito 

Federal e a alguns dos municípios brasileiros: 

a) Sistema Federal de Ensino: 

- Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 

- Serviços Nacionais de Aprendizagem (SNA); e 



- instituições de ensino superior públicas federais e privadas que ofertam cursos 

técnicos. 

b) Sistemas Estaduais, Distrital e Municipais de Ensino: 

- redes públicas municipais e estaduais de educação profissional e tecnológica; 

- escolas técnicas privadas; e 

- instituições de ensino superior públicas estaduais que ofertam cursos técnicos. 

 

Figura 5 - Redes de Educação Profissional 

 

Fonte: Elaborado pela SETEC/MEC. 

 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica foi criada pela Lei 

11.892, de 29 de dezembro de 2008. É vinculada ao Ministério da Educação e constituída por 

38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), 2 Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), 23 

Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais e o Colégio Pedro II. Os Institutos 

Federais, criados por esta mesma Lei, são instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional 

e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades e, também, cursos de licenciatura, bem 

como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores 

para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação 

profissional. A UTFPR configura-se como universidade especializada. O Colégio Pedro II é 

instituição pluricurricular e multicampi, atua na oferta de educação básica e de licenciaturas. 

Os CEFET são instituições de ensino superior pluricurriculares, especializadas na oferta de 

educação tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino, caracterizando-se pela 

atuação prioritária na área tecnológica. 

Os Serviços Nacionais de Aprendizagem - da indústria, SENAI; do comércio, 

SENAC; do transporte, SENAT; e da agricultura, SENAR - são parcialmente financiados pelo 

Governo Federal, com os recursos provenientes da receita líquida compulsória dos impostos 

trabalhistas. Mediante o Acordo de Gratuidade firmado com o Governo Federal, em 2008, o 



SENAI e o SENAC devem aplicar dois terços de suas receitas líquidas na oferta de vagas 

gratuitas de cursos técnicos e de formação inicial e continuada para estudantes de baixa renda 

ou trabalhadores – empregados ou desempregados. 

  

2.1. OS CURSOS DE EPT NO BRASIL 

A educação profissional, prevista no Art. 39 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, nos termos do Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, é desenvolvida por meio de 

cursos e programas de: 

I – qualificação profissional, inclusive formação inicial e continuada de trabalhadores 

(FIC); 

II –  educação profissional técnica de nível médio; e 

III –  educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. 

A oferta de educação profissional e tecnológica técnica de nível médio e de nível 

superior é regida por diretrizes curriculares nacionais, emitidas pelo Conselho Nacional de 

Educação, sendo que os cursos técnicos e os superiores de tecnologia estão organizados em 

catálogos nacionais, por eixos tecnológicos. Os cursos FIC ou de qualificação profissional, 

para efeito de oferta no âmbito do Pronatec Bolsa-Formação, estão organizados no Guia 

Pronatec de Cursos FIC, também classificados em eixos tecnológicos. 

O Eixo Tecnológico é o conceito que organiza os cursos da educação profissional e 

tecnológica e os agrupa conforme suas características comuns relativas à concepção, à 

produção e ao uso da tecnologia. Cada eixo define a convergência dos conteúdos de um 

conjunto de cursos que guardam identidade técnica e tecnológica. Atualmente tem-se a 

classificação dos cursos em 13 eixos tecnológicos. 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) ou de qualificação profissional são 

voltados à capacitação, ao aperfeiçoamento, à especialização e à atualização, em todos os 

níveis de escolaridade, podendo ser ofertados segundo itinerários formativos, objetivando o 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social. Esses cursos articulam-se, 

preferencialmente, à educação de jovens e adultos, objetivando a qualificação para o trabalho 

e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador, o qual, após a conclusão com 

aproveitamento faz jus a certificados de formação inicial ou continuada para o trabalho. 

Quando organizados em itinerários formativos esses cursos têm carga horária mínima de 

cento e sessenta horas para a formação inicial, sem prejuízo de etapas posteriores de formação 

continuada. No caso de oferta no âmbito do Pronatec Bolsa-Formação, os cursos têm, 

obrigatoriamente, o mínimo de 160 horas. 

2.2. CATÁLOGOS NACIONAIS DE CURSOS 

 

Os cursos técnicos integram a educação básica e são desenvolvidos nas seguintes 

formas: 

a) integrada ao ensino médio, para aqueles estudantes que concluíram o ensino 

fundamental, sendo a última etapa da educação básica; 



b) concomitante ao ensino médio, oferecida àqueles que ingressam ou estejam 

cursando o ensino médio, com matrículas distintas para cada curso, podendo ser realizados na 

mesma instituição de ensino ou em instituições distintas; 

c) subsequente, oferecida àqueles que já tenham concluído o ensino médio. 

 

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) é um instrumento que disciplina 

a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio, para orientar as 

instituições, estudantes e a sociedade em geral. É um referencial para subsidiar o 

planejamento dos cursos e correspondentes qualificações profissionais e especializações 

técnicas de nível médio. 

O CNCT, instituído pela Portaria MEC nº 870, de 16 de julho de 2008, com base no 

Parecer CNE/CEB nº 11/2008 e na Resolução CNE/CEB nº 3/2008, é atualizado 

periodicamente para contemplar novas demandas socioeducacionais. A segunda edição do 

Catálogo foi publicada pela Resolução CNE/CEB nº 04/2012, com base no Parecer nº 

03/2012. 

A terceira edição foi atualizada mediante publicação da Resolução CNE/CEB nº 1, de 

5 de dezembro de 2014, com base no Parecer CNE/CEB nº 8, de 9 de outubro de 2014, 

homologado pelo Ministro da Educação, em 28 de novembro de 2014. Contém as 

denominações de 227 cursos, em treze eixos tecnológicos; respectivas cargas horárias 

mínimas; perfil profissional de conclusão; infraestrutura mínima requerida; campo de atuação; 

ocupações associadas à Classificação Brasileira de Ocupações (CBO); normas associadas ao 

exercício profissional; e possibilidades de certificação intermediária em cursos de 

qualificação profissional, de formação continuada em cursos de especialização e de 

verticalização para cursos de graduação no itinerário formativo. 

 

O Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST) foi instituído 

pelo Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, para promover o reconhecimento e a renovação 

de reconhecimento de cursos superiores de tecnologia e como instrumento de orientação às 

Instituições de Ensino Superior e alunos, e, também, como uma referência para a sociedade no 

reconhecimento e valorização dos profissionais denominados tecnólogos egressos dos cursos.  

O curso superior de tecnologia é um curso de graduação que visa formar profissionais 

com o título de tecnólogo, para atuar nos mais diversos segmentos, utilizando, desenvolvendo 

ou adaptando tecnologias, com a compreensão crítica das implicações daí decorrentes e das 

suas relações com o processo produtivo, o ser humano, o ambiente e a sociedade. Os egressos 

dos cursos superiores de tecnologia têm assegurada a continuidade de estudos em nível de 

pós-graduação, inclusive Stricto Sensu, e podem atuar no campo da pesquisa e de 

desenvolvimento de projetos, bem como em funções de direção, além da supervisão de setores 

especializados.  

A primeira edição do CNCST foi lançada em 2006, elencando 98 denominações de 

cursos; e a segunda em 2010, elevando o número de denominações para 113. 

A terceira edição foi publicada em 2016, visando assegurar que a oferta desses cursos 

e a formação dos tecnólogos acompanhem a dinâmica do setor produtivo e as demandas da 

sociedade. 



Em sua última edição, além de rever denominações de cursos, foram aprimoradas 

descritores relativos ao perfil profissional de conclusão, indica-se a carga horária mínima, 

estabelecida em 1.600, 2.000 e 2.400 horas, a infraestrutura mínima requerida para o 

funcionamento do curso, o campo de atuação dos profissionais, as ocupações constantes na 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) associadas aos cursos e as possibilidades de 

prosseguimento de estudos na Pós-Graduação.  

Os cursos de educação profissional tecnológica de Pós-graduação Lato Sensu e Stricto 

Sensu no que concerne aos objetivos, características e duração são organizados de acordo com 

as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

Especificamente quantos aos cursos de qualificação profissional, foi desenvolvido o 

Guia Pronatec de Cursos FIC,  documento que relaciona os cursos de formação inicial e 

continuada e orienta a oferta no âmbito do Pronatec/Bolsa‐Formação, conforme dispõe a Lei 

nº 12.513, de 26 de outubro de 2011. Os cursos contam com carga horária de, no mínimo, 160 

horas e são organizados em 12 eixos tecnológicos. 

A primeira versão do Guia, elaborada pela SETEC, foi aprovada pela Portaria nº 

1.568, de 3 de novembro de 2011, com 442 cursos. A 2ª edição foi apresentada pela Portaria 

nº 1.232, de 5 de outubro de 2012, com 515 cursos. A terceira edição, publicada pela Portaria 

nº 899, de 20 de setembro de 2013, contem 657 cursos, incluindo o aditivo válido a partir de 

abril de 2014. 

A 4ª edição, publicada em maio de 2016, apresenta cursos com a respectiva carga 

horária, o perfil de conclusão e os requisitos para acesso. Além disso, esta edição traz a 

correlação dos cursos com as ocupações previstas na Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), o que possibilita o cruzamento dos dados de matrícula disponíveis no Sistema 

Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) com os dados da 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e outras bases de dados. O cruzamento de 

dados permite a análise das trajetórias socioprofissionais e educacionais dos estudantes que 

realizaram cursos FIC no âmbito do Pronatec. 

Os cursos relacionados no Guia FIC são ofertados gratuitamente em âmbito nacional, 

em parceria com a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com as 

redes estaduais, Distrital e municipais de educação profissional e tecnológica e com os 

Serviços Nacionais de Aprendizagem – SENAI, SENAC, SENAR e SENAT.  

 

 

  



2.3. RELAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM O ENSINO 

MÉDIO 

As demandas da sociedade contemporânea e o reconhecimento do direito de todos os 

brasileiros a uma educação que amplie seus horizontes nas diversas dimensões da 

vidaapontam para a necessidade de qualificar a oferta do ensino médio, com o intuito de 

garantir a formação humana integral, que se realiza pela formação geral e pela ampliação do 

acesso à formação técnica profissional. 

Nesse sentido, é fundamental que o projeto político pedagógico, apoiado em 

concepção de homem, de sociedade e de educação, assegure a formação integral dos 

estudantes. Para tal, é necessário que o projeto articule os preceitos da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação 

Básica, das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a proposta da Base Nacional 

Comum Curricular para a formação geral e a parte diversificada a ser definida pelos Sistemas 

de Ensino e estabelecimentos escolares. 

A LDB estabelece que a educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social e que o Ensino Médio, como etapa final da educação básica, deve contribuir 

para o desenvolvimento integral do estudante, a preparação para o trabalho e o exercício da 

cidadania. 

Quanto aos princípios norteadores para a elaboração de propostas curriculares de 

ensino médio, é importante observar que tanto as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio- DCNEM quanto as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio- DCNEPT, enfatizam o trabalho como princípio 

educativo e a pesquisa como princípio pedagógico e, apontam a importância de contemplar e 

articular, no desenvolvimento curricular, as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e 

da cultura, numa perspectiva de diálogo entre essas e, ao mesmo tempo, como eixo central e 

articulador dos conhecimentos presentes nas diferentes áreas que compõem o currículo. 

É possível identificar os objetivos de aprendizagem e reconhecer os vínculos 

existentes nas unidades didáticas dos componentes curriculares que permeiam tanto a 

formação geral quanto a formação técnica profissional. 

Atualmente, os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio estão 

organizados em 13 eixos tecnológicos constantes no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, 

instituído e organizado pelo Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica- SETEC. 

É possível verificar, nos objetivos de aprendizagem inscritos nas áreas de 

conhecimento da BNCC do Ensino Médio (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas), a relação estabelecida com o previsto nas diferentes formações dos 

cursos de educação profissional técnica de nível médio, em sua diversidade de eixos 

tecnológicos. 

Em cada eixo tem-se o núcleo politécnico comum correspondente, que compreende os 

fundamentos científicos, sociais, organizacionais, econômicos, políticos, culturais, 

ambientais, estéticos e éticos que alicerçam as tecnologias e a contextualização do mesmo no 

sistema de produção social. O núcleo possibilita a articulação e a integração entre os objetivos 



de aprendizagem das unidades curriculares da BNCC e os conhecimentos vinculados à EPT. 

A informática e a língua estrangeira moderna são exemplos de elementos constituintes de um 

núcleo politécnico, que fazem parte tanto da formação geral quanto da formação profissional.  

Assim, a explicitação do núcleo politécnico comum no currículo do ensino médio é 

uma mediação para materializar o trabalho como princípio educativo e favorecer a articulação 

com a educação profissional técnica de nível médio. É oportuno ressaltar, que assim se tem 

uma das formas de se assegurar no ensino médio a preparação para o trabalho, o que não 

caracteriza uma habilitação profissional. 

Os cursos superiores de tecnologia são cursos de graduação, que visam formar 

profissionais com o título de tecnólogo, para atuar nos mais diversos segmentos profissionais, 

utilizando, desenvolvendo ou adaptando tecnologias. Os egressos dos CST têm assegurada a 

continuidade de estudos em nível de pós-graduação. 

A educação profissional e tecnológica de pós-graduação compreende cursos e 

programas de Pós-Graduação Lato Sensu e de Pós=Graduação Stricto Sensu, mestrado e 

doutorado profissionais. 

  

  

2.4. ITINERÁRIOS FORMATIVOS 

 

O Decreto n° 5.154, de 2004, estabeleceu que a organização e oferta de cursos e 

programas de educação profissional seriam orientadas segundo itinerários formativos, 

referindo-se à formação inicial e continuada de trabalhadores. 

A Lei nº 11.741/08, de 16 de julho de 2008, promulgada quatro anos depois do 

Decreto mencionado, tratou de redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da 

educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação 

profissional e tecnológica, introduz um item específico sobre a possibilidade de organização 

dos cursos por eixos tecnológicos e itinerários formativos. No § 1º do art. 39 ela estabelece 

que os cursos de educação profissional e tecnológica “poderão ser organizados por eixos 

tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos”, observadas as 

normas do respectivo sistema e nível de ensino.  

A Resolução CNE/CEB nº 6, de 2012, estabelece as diretrizes curriculares nacionais 

para a educação profissional técnica de nível médio e, também, faz referência à organização 

de cursos e programas por eixos tecnológicos e à construção de itinerários formativos.  

Em 2016, as instituições ofertantes do Pronatec poderão realizar a oferta de cursos 

organizados em itinerários formativos, para ampliar a oportunidade de continuidade das 

trajetórias de formação profissional dos jovens e trabalhadores. 

Os estudantes que concluírem cursos profissionalizantes associados a itinerários 

formativos poderão se beneficiar com acesso aos cursos técnicos, aproveitando os 

conhecimentos adquiridos previamente e concluindo em menor tempo uma nova formação. 

Da mesma forma, os concluintes dos cursos técnicos poderão, ao ingressar em cursos 

tecnológicos de graduação, ter reconhecidos parte do que estudaram na formação técnica. 



A integração entre os itinerários formativos e o reconhecimento de saberes trará mais 

flexibilidade para o estudante e aumentará a atratividade da educação profissional, 

possibilitando ao jovem e trabalhador iniciar a sua formação num curso de qualificação 

profissional e avançar até a conclusão de um curso profissional de nível superior. 

 
Figura 6 - Organização da EPT no Brasil 

 

2.5. PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 

Também estão relacionados à EPT os programas de aprendizagem profissional. De 

acordo com a Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000, todas as empresas de médio e 

grande portes são obrigadas a contratar adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos e as pessoas 

com deficiência sem limite de idade, mediante contrato especial de trabalho por tempo 

determinado, de no máximo dois anos. 

Os jovens beneficiários são contratados pelas empresas como aprendizes de ofício 

como previsto na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social (MTPS), ao mesmo tempo em que são matriculados em cursos de 

aprendizagem, em instituições qualificadoras reconhecidas, responsáveis pela certificação. A 

carga horária estabelecida no contrato deverá somar o tempo necessário à vivência das 

práticas do trabalho na empresa e ao aprendizado de conteúdos teóricos ministrados na 

instituição de aprendizagem. Nos termos da legislação vigente, a cota de aprendizes está 

fixada entre 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, por estabelecimento, calculada sobre o total 

de empregados cujas funções demandem formação profissional.  

A aprendizagem profissional é reconhecida como um mecanismo de promoção do 

trabalho decente para a juventude, haja vista sua própria configuração de contrato de trabalho 

especial, conforme prevê a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), em seu artigo 428. 



Por isso, a partir de 2015, vem sendo estimulada também a aprendizagem profissional 

mediante contratos em micro e pequenas empresas, para que se possa alargar o atendimento 

aos jovens, associando trabalho e educação. 

  

  

2.6. BASE TECNOLÓGICA NACIONAL COMUM 

Com a expansão da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), torna-se cada vez 

mais necessário estabelecer referências para orientar a organização dos currículos dos cursos, 

a articulação entre os cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, os 

técnicos e os superiores de tecnologia, tendo em vista a qualidade das ofertas e seu 

alinhamento às demandas sócio educacionais. 

Pretende-se, com a Base Tecnológica Nacional Comum por eixo tecnológico orientar 

estudantes, educadores, sistemas e instituições de ensino, entidades corporativas, 

trabalhadores, empregadores e público em geral a respeito dos cursos, configurando, assim, 

um dispositivo concreto para o controle social da educação profissional e tecnológica. 

A BTNC poderá: 

- subsidiar a formulação e a reformulação dos projetos pedagógicos dos cursos 

técnicos, dos superiores de tecnologia e, inclusive, dos cursos de formação inicial e 

continuada; 

- orientar a elaboração e atualização dos processos de produção de materiais didáticos; 

- subsidiar os processos de reconhecimento de saberes e competências profissionais 

mediante certificação; 

- orientar a política de formação inicial e continuada de professores da EPT; 

- orientar as políticas de avaliação da educação profissional e tecnológica; 

- subsidiar a orientação profissional de jovens e trabalhadores; 

- contribuir com o fortalecimento do ensino médio, sobretudo na consolidação dos 

princípios trabalho e tecnologia; 

- favorecer a mobilidade de estudantes entre cursos de educação profissional e 

tecnológica, inclusive entre diferentes instituições; 

- promover o alinhamento entre os cursos técnicos, os superiores de tecnologia e, 

inclusive, os de formação inicial e continuada, tendo em vistas a constituição dos itinerários 

formativos; 

- favorecer aproximações das instituições de educação profissional e tecnológica com 

o mundo do trabalho, tanto com os segmentos que representam o setor produtivo quanto com 

os trabalhadores. 

 

Nessa seara, em 11 de maio de 2016 foi editada a Portaria SETEC n. 16/2016, que 

Institui Grupo de Trabalho para elaborar proposta de ensino médio articulado à educação 

profissional e tecnológica envolvendo a Base Nacional Comum Curricular – BNCC e 

proposta de Base Tecnológica Nacional Comum – BTNC, bem como de desenvolver cursos 

experimentais nesse formato, com participação das Secretarias de Educação do Amazonas e 

do Distrito Federal, além dos Institutos Federais de Brasília e do Amazonas.  



3. INTEGRAÇÃO EPT – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Originário do Decreto nº. 5.478, de 24/06/2005, e denominado inicialmente como 

Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade Educação 

de Jovens e Adultos, o PROEJA foi uma decisão governamental de atender à demanda de 

jovens e adultos pela oferta de educação profissional técnica de nível médio, da qual, em 

geral, são excluídos, bem como, em muitas situações, do próprio ensino médio. O programa 

teve, inicialmente, como base de ação a Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica. Anteriormente ao Decreto nº 5.478/2005, algumas instituições da Rede já 

desenvolviam experiências de educação profissional com jovens e adultos, de modo que, 

juntamente com outros profissionais, a própria Rede, instituições parceiras, gestores 

educacionais e estudiosos dos temas abrangidos pelo Decreto passaram a questionar o 

programa, propondo sua ampliação em termos de abrangência e aprofundamento em seus 

princípios pedagógicos. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada em 2014, apontou 

que 81,8 milhões de pessoas não possuíam o médio completo. Destas, 58,8 milhões de 

pessoas com 18 anos ou mais de idade não possuíam o ensino fundamental completo e apenas 

3,7 milhões frequentavam a escola no momento da pesquisa . 

De acordo com o que apontam os dados apresentados, é preciso ampliar e melhorar a 

oferta de EJA para atender mais de 78 milhões dos jovens e adultos com até de 18 anos de 

idade que não concluíram a Educação Básica.  

Ao se verificar o percentual de matrículas de EJA articuladas à EPT tem-se os 

resultados demonstrados no Gráfico abaixo: 

Em linhas gerais, os dados do Censo Escolar mostram duas grandes tendências no que 

se refere às matrículas EJA: a primeira é a de queda no número geral de matrículas, que em 

2008 era de 4,9 milhões e passou para 3,6 milhões de pessoas em 2013 e a segunda é a de 

crescimento no número de matrículas em turmas de EJA integrada à EPT que em 2008 era de 

9,7 mil e passou para 52 mil em 2014, apesar de se constatar uma pequena desaceleração nos 

últimos dois anos. 

Outro dado relevante, que corrobora com a segunda tendência, revela que, no período 

compreendido entre 2008 e 2013, as matrículas de EJA integrada à EPT passaram de 0,4% 

para 2,8% do total de matrículas na modalidade. 

Isso sinaliza que, embora com pequena participação no total de matrículas da EJA, o 

crescimento das matrículas em turmas de EJA integrada à EPT é relevante indicador no 

processo de organização de propostas educacionais cujo objetivo seja favorecer a retomada do 

processo de escolarização de jovens e adultos, aliando o processo pedagógico às suas 

necessidades e expectativas em relação à educação e tendo o trabalho como eixo integrador. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada pela ONU em 1948, 

proclama a educação de qualidade ao longo da vida e segundo condições e necessidades 

pessoais como um dos direitos fundamentais para constituir uma sociedade democrática. 

A Constituição Federal de 1988 confere a cada brasileiro/a o direito ao pleno 

desenvolvimento pessoal, ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o 

trabalho. Para consolidar a educação como direito de todos e dever do Estado, na perspectiva 



de formação integral do sujeito, é notório que se faz necessário, ao mesmo tempo, assegurar a 

elevação da escolaridade da população e a habilitação para o exercício profissional. 

Portanto, educação e trabalho são direitos sociais essenciais para a cidadania e estão 

diretamente relacionados quando se trata de promover inclusão social. Nesse sentido, a 

elevação do nível de escolaridade da população requer ampliação do acesso à educação de 

qualidade e melhoria das condições de permanência e êxito, para que os egressos alcancem a 

inserção socioprofissional. 

A Lei nº 9.394/1996, ao estabelecer as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), ratifica a Constituição Federal, e em seu artigo art. 36-a define que o Ensino Médio, 

“atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício das profissões 

técnicas”, sendo complementado, ainda, no seu art. 37 que “os sistemas de ensino assegurarão 

gratuitamente aos jovens e adultos, que não puderem efetuar estudos na idade regular, 

oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames”. O parágrafo 3º deste 

mesmo artigo estabelece que, “a Educação de Jovens e Adultos deverá articular-se, 

preferencialmente, com a Educação Profissional”. 

Diante desse contexto de profundas desigualdades educacionais, novas políticas 

procuraram induzir a ampliação da oferta da educação de jovens e adultos no país, 

especialmente nos anos 2000, com foco na elevação da escolaridade articulada à 

profissionalização. Dentre essas iniciativas, destaca-se, a partir de 2005, o Programa de 

Integração da Educação Profissional com o Ensino Médio, na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, instituído por meio do Decreto nº 5.478/2005, o qual foi alterado para 

Programa Nacional de Integração de Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA), por meio do Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 

2006. 

Para a implantação desta política foram realizadas diversas ações. Dentre elas 

destacam-se: financiamento para a abertura de cursos do PROEJA ofertados nas redes federal 

e estadual; elaboração de documentos base da política; oferta de cursos de formação 

continuada para profissionais da educação e de cursos de pós-graduação stricto sensu; 

inserção contributiva visando melhorar o processo educativo e minimizar a evasão escolar; 

incremento de recursos da assistência estudantil da Rede Federal para o atendimento de 

jovens e adultos matriculados no PROEJA e fomento à oferta de curso PROEJA FIC 

Fundamental, junto aos municípios, inclusive, com a articulação de processos de certificação 

profissional. 

Entretanto, mesmo com o esforço empreendido para consolidar o Proeja, um dos 

grandes desafios da EPT articulada à EJA no atual cenário educacional é aumentar a oferta de 

cursos visando à elevação de escolaridade do público com idade superior a 18 anos que ainda 

não concluiu a educação básica. 

O Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 junho de 2014, 

estabelece metas para fortalecer a integração entre educação profissional e a elevação de 

escolaridade, inclusive para jovens e adultos que não concluíram a educação básica em idade 

própria. Na meta 10, estabelece que, pelo menos 25% da oferta da matrícula de EJA esteja 

integrada à EPT, e define um conjunto de estratégias, dentre as quais destacamos: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument


ü Fomentar a integração da EPT com a EJA, de acordo com as características do 

público EJA; 

ü Estimular a diversificação curricular, articulando a formação básica e a preparação 

para o mundo do trabalho estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da 

ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o 

espaço pedagógicos adequados às características dos alunos da EJA; 

ü Institucionalizar o programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo 

ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para 

garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito; 

ü Implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos 

trabalhadores e a certificação profissional. 

A Educação Profissional e Tecnológica articulada à Educação de Jovens e Adultos 

parte da compreensão da importância e especificidade da Educação de Jovens e Adultos, 

definida como uma modalidade de educação básica, representando o esforço na melhoria do 

acesso, a processos de qualidade social e fortalecimento do direito à educação ao longo da 

vida para todos, com objetivos e metodologias próprias. 

Para consolidar ações voltadas à oferta de cursos que ao mesmo tempo promovam a 

elevação de escolaridade e a formação profissional, o Ministério da Educação está 

encaminhando um conjunto de ações para fortalecer a articulação das instituições de EPT com 

as redes de EJA, visando ampliar a oferta, alargar as oportunidades de acesso à educação com 

adoção de estratégias para atingir públicos específicos, fomento à realização de cursos, 

reorganização curricular e à formação dos professores, além da implantação de estratégias de 

monitoramento e avaliação dessas ações. 

O atendimento ao público de EJA ocorre, também, no Programa Mulheres Mil, 

realizado pelas instituições da Rede Federal, no Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(ProJovem Urbano) e via Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e 

Continuada – CERTIFIC, no caso de reconhecimento de saberes e certificação profissional, 

tendo em vista peculiaridades dos perfis do público e especificidades relacionadas aos 

processos de aprendizagem. 

O ProJovem Urbano destina-se, especificamente, ao atendimento de jovens de 18 a 29 

anos que não concluíram o ensino fundamental. O objetivo do programa é oferecer elevação 

da escolaridade, visando à conclusão do ensino fundamental e à qualificação profissional. O 

MEC, sob a coordenação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (SECADI), oferece apoio técnico e financeiro aos entes federados para o 

desenvolvimento do programa e, via Bolsa-Formação do Pronatec, faz o fomento da parte dos 

cursos destinada à qualificação profissional. 

Para viabilizar a oferta de cursos no âmbito do Pronatec, via Bolsa-Formação, ainda 

em 2014 foi elaborado um Documento Referência que traz a base legal, os pressupostos 

teórico-metodológicos, bem como as orientações acerca da operação da oferta de cursos 

técnicos e de qualificação profissional, para atender o público da EJA, nos termos do 

PROEJA. Para promover o alinhamento entre a oferta e demandas reais, a SETEC articulou-

se com a SECADI, que lançou um edital, com base na Portaria nº 125 de 13 de fevereiro de 

2014, para efetuar a adesão de estados, Distrito Federal e municípios, como unidades 

demandantes no Pronatec Bolsa-Formação.  



Embora mediante articulação com diversos agentes, têm-se dificuldades para a 

consolidação da oferta de cursos. Por isso, em 2015, a SETEC desenvolveu uma agenda de 

ações estratégicas, visando à articulação das redes de educação profissional e tecnológica com 

as redes de educação de jovens e adultos, bem como outros agentes sociais e, especialmente, 

os ministérios que tratam de políticas de cunho social e aquelas voltadas ao desenvolvimento 

econômico. 

 

4. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS E 

CERTIFICAÇÃO - REDE CERTIFIC 

 

A Rede Nacional de Certificação Profissional (Rede Certific), criada em 2011, 

destina-se ao atendimento de trabalhadores que buscam o reconhecimento formal de saberes, 

conhecimento e competências profissionais desenvolvidos em processos formais e não 

formais de aprendizagem e na trajetória de vida e trabalho, por meio de processos de 

certificação profissional. 

Em 2014, fez-se a reestruturação da Rede Certific, em ação conjunta com o Ministério 

do Trabalho e Emprego, com destaque para a melhoria nos processos e dos procedimentos 

para reconhecimento de saberes, visando reforçar a valorização social pelos empregadores e 

empregados; o fortalecimento da atuação das instituições da Rede Federal e a incorporação 

das redes estaduais de educação profissional e tecnológica e dos Serviços Nacionais e 

Aprendizagem como instituições certificadoras; a garantia de gratuidade na oferta; a 

utilização do processo de certificação profissional como mecanismo de acesso a cursos 

técnicos e FIC (inclusive Proeja); e a possibilidade de vinculação de certificação escolar para 

a educação básica. Com base na Portaria interministerial MEC/MTE nº 5, de 25 de abril de 

2014, que dispõe sobre a reorganização da Rede Nacional de Certificação Profissional - Rede 

Certific, e na Portaria SETEC/MEC nº 8, de 2 de maio de 2014, que regulamenta o 

desenvolvimento de processos de certificação profissional no âmbito da Rede Nacional de 

Certificação Profissional - Rede Certific, em 2015, a SETEC concentrou esforços em 

processos de articulação com outros ministérios, tendo em vista a criação de estratégias para a 

identificação de demandas e mobilização de públicos para acesso aos processos de 

reconhecimento de saberes e certificação profissional. 

No processo de reorganização da Rede Certific, busca-se o reconhecimento social do 

processo de certificação por empregadores e trabalhadores, considerando a autonomia 

institucional e a qualidade referenciada das principais redes de educação profissional e 

tecnológica. 

  

 



4.1. FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS 

DA EPT 

A Resolução CNE/CEB nº 06/2012 prevê que a formação inicial para a docência na 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio deve ser realizada em cursos de graduação e 

programas de licenciatura ou outras formas, em consonância com a legislação e com normas 

específicas definidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

Está em andamento a elaboração de Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e respectivos 

Itinerários Formativos, tendo em vista o cumprimento dos dispositivos previstos na Resolução 

CNE/CEB nº 06/2012: 

- Os sistemas de ensino devem viabilizar a formação, podendo ser organizada em 

cooperação com o Ministério da Educação e instituições de Educação Superior. 

- Aos professores graduados, não licenciados, em efetivo exercício na profissão 

docente ou aprovados em concurso público, é assegurado o direito de participar ou ter 

reconhecidos seus saberes profissionais em processos destinados à formação pedagógica ou à 

certificação da experiência docente, podendo ser considerado equivalente às licenciaturas: 

excepcionalmente, na forma de pós-graduação lato sensu, de caráter pedagógico, sendo o 

trabalho de conclusão de curso, preferencialmente, projeto de intervenção relativa à prática 

docente; excepcionalmente, na forma de reconhecimento total ou parcial dos saberes 

profissionais de docentes, com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício como professores 

da Educação Profissional, no âmbito da Rede CERTIFIC; na forma de uma segunda 

licenciatura, diversa da sua graduação original, a qual o habilitará ao exercício docente. 

O prazo para o cumprimento da excepcionalidade para a formação pedagógica dos 

docentes em efetivo exercício da profissão encerrar-se-á no ano de 2020. 

Além da formação inicial, os sistemas e às instituições de ensino também devem 

realizar ações destinadas à formação continuada, visando à qualificação profissional e ao 

desenvolvimento dos profissionais da EPT. 

É importante ressaltar que também têm sido feitos esforços para promover a formação 

voltada à Gestão Educacional em Educação Profissional e Tecnológica, visando à 

compreensão dos processos educacionais considerando tanto as relações que se passam no 

interior da instituição, quanto as suas relações com o contexto imediato e o contexto geral 

onde está inserida, direcionando as análises para o estudo das práticas de gestão de escolas, 

redes e sistemas de EPT; o papel dos gestores na elevação da qualidade do ensino; o 

desenvolvimento de programas e propostas de qualificação para a EPT; construção de 

indicadores educacionais que apoiem a gestão da escola, os processos de tomada de decisão e 

a formulação de políticas e programas educacionais.  

 

  



4.2. SISTEC 

O Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 

(SISTEC) foi instituído pela Resolução CNE/CEB nº 03, de 30 de setembro de 2009, e 

implantado pela SETEC, em substituição ao Cadastro Nacional de Cursos Técnicos de Nível 

Médio, definido pela Resolução CNE/CEB nº 4/99. 

O SISTEC é um sistema informatizado em que as instituições de educação 

profissional e tecnológica registram informações sobre seus cursos técnicos de nível médio e 

cursos de formação inicial e continuada, bem como sobre os dados de matrícula. Além disso o 

Sistec é uma ferramenta para o registro de diplomas, de acordo com a Resolução nº 03/2009: 

 Com a instituição do Pronatec, o SISTEC tornou-se, também, ferramenta da gestão 

para o acompanhamento dos cursos realizados no âmbito da Bolsa-Formação.  

Na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, todos os cursos 

devem ser obrigatoriamente registrados no SISTEC, desde a qualificação profissional até a 

pós-graduação. 

A Gestão do SISTEC é realizada em regime de colaboração entre União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, sob a administração do MEC. Após o registro das informações 

pelas unidades de ensino, os dados são atestados pelos órgãos validadores, quais sejam os 

conselhos ou as secretarias estaduais e municipais de educação. 

A validação dos diplomas é feita por intermédio de um código autenticador impresso 

no diploma e registrado no SISTEC, permitindo o reconhecimento como documento válido e 

com fé pública em âmbito nacional. 

Estudantes, trabalhadores, empregadores, instituições de ensino, outros órgãos 

relacionados ao exercício profissional podem acessar, no SISTEC, no endereço 

http://sistec.mec.gov.br, informações relativas à oferta dos cursos de educação profissional e 

tecnológica. 

O SISTEC teve suas normas de funcionamento regulamentadas por Portaria 

Ministerial em 10 de maio de 2016. 

 

  

http://sistec.mec.gov.br/
http://sistec.mec.gov.br/
http://sistec.mec.gov.br/


5. GOVERNANÇA E ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 

Muito se tem avançado na construção de acordos federativos para a garantia dos 

direitos constitucionais. Na política educacional, registra-se a ampliação do acesso e melhoria 

na qualidade dos serviços públicos, resultantes das alterações legais, de novos marcos no 

financiamento, qualificação da gestão e do compromisso social de expressiva parcela da 

sociedade.  

O sistema educacional brasileiro é amplamente descentralizado para os estados, o 

Distrito Federal e os municípios, exceto para o ensino superior. 

O MEC define as diretrizes, estrutura e coordena a política nacional de educação para 

todos os níveis de educação, em colaboração com estados e municípios. A Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica tem dentre outras atribuições planejar, orientar, 

coordenar e avaliar o processo de formulação e implementação da política de educação 

profissional e tecnológica. 

A SETEC atua em parceria com outros órgãos vinculados ao MEC atuam diretamente 

na política nacional, Conselho Nacional de Educação (CNE), o Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais (INEP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

Especificamente voltados à educação profissional e tecnológica, podemos destacar, 

ainda, algumas instâncias consultivas de apoio à gestão. Tais instâncias têm como papel 

contribuir com o monitoramento e a supervisão das políticas que estão sob a gestão da 

SETEC/MEC, em articulação com as instituições da Rede Federal e com os demais parceiros 

do Pronatec. São elas: 

a) Comitê Permanente de Planejamento e Gestão da Rede Federal – CPPG: 

instituído pela Portaria SETEC nº 24/2012, visa subsidiar e apoiar a execução das políticas 

relacionadas ao desenvolvimento institucional da Rede Federal, envolvendo tanto as ações; 

b) Conselho Deliberativo de Formação e Qualificação Profissional: criado pelo 

art. 17 da Lei nº 12.513/2011, objetiva acompanhar e avaliar a execução anual das ações que 

integram o Pronatec, em conjunto com os demais ministérios signatários da Lei que instituiu o 

Programa; 

c) Fórum Nacional de Apoio à Formação e Qualificação Profissional: instituído 

pela Portaria MEC nº 471/2013, subsidia a atuação do Conselho Deliberativo e promove a 

articulação, em cada unidade da Federação, de órgãos públicos e instituições privadas 

envolvidos na implementação de ações de educação profissional e tecnológica; e 

d) Comitê Nacional de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica – 

CONPEP: instituído pela Portaria SETEC nº 45/2013, o Conpep possui caráter consultivo e 

tem a finalidade de subsidiar o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das políticas, 

programas e ações de educação profissional e tecnológica, no âmbito SETEC. 

 

 

 

  



6. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

E EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia representam um grande 

marco na educação profissional e tecnológica do Brasil. Foram criados pela Lei Nº 

11.892/2008 e estruturados a partir do potencial instalado nos antigos Centros Federais de 

Educação Tecnológica (Cefets), Escolas Técnicas Federais, Agrotécnicas e Vinculadas às 

Universidades Federais. Os Institutos Federais inovaram o modelo e atuação das instituições 

federais de educação profissional e tecnológica, a partir de organização pedagógica 

verticalizada, estrutura multicampi e definição do território de abrangência e atuação. 

A expansão  educação profissional e tecnológica representa uma das mais arrojadas 

ações governamentais de ampliação das oportunidades de acesso a cursos e programas de 

educação profissional técnica de nível médio e tecnológica de nível superior já empreendida 

nos mais de 100 anos de existência da educação profissional formal em nível federal. A 

expansão só foi possível com a publicação da Lei nº 11.195, de 18 de novembro de 2005, por 

meio da qual o governo federal revogou a proibição de criar novas escolas técnicas federais, 

alterando a redação do inciso 5º do art. 3º da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994, da 

seguinte forma: 

 

§ 5o A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de 

novas unidades de ensino por parte da União, ocorrerá, preferencialmente, 

em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou 

organizações não governamentais, que serão responsáveis pela manutenção 

e gestão dos novos estabelecimentos de ensino (Redação dada pela Lei nº 

11.195, de 2005) - grifo nosso. 

 

Em 2008, a Lei 11892, de de 29 de dezembro,  

instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Naquele momento,  Ao final de 2002, 

o país contava com 140 unidades de ensino distribuídas em 23 estados, e em 119 municípios, 

constituindo-se de vários modelos institucionais, entre os quais constavam: 

 Centros Federais de Educação Tecnológica, os chamados CEFETs, com Unidades de 

Ensino Descentralizadas (UNED); 

 Universidade Tecnológica Federal; 

 Escolas Agrotécnicas Federais (EAF); 

 Escola Técnica Federal (ETF) e 

 Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais. 

Os 38 Institutos Federais vieram da fusão de escolas técnicas, agrotécnicas e CEFET 

nos vários Estados da Federação. Em cinco deles, que não possuíam escolas técnicas federais, 

foram criados Institutos Federais do “zero”, apadrinhados por Institutos de Estados 

vizinhos.No período de 2003 a 2010, foram criadas 214 novas unidades, totalizando 354 

unidades em funcionamento, presentes em 320 municípios e alcançado todos os Estados do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11195.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11195.htm#art1
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país e o Distrito Federal. No período entre 2011 e 2014, foram implantadas novas 208 

unidades, atingindo a marca de 562 no Brasil, presentes em 510 municípios. 

Antes da publicação da Lei nº 11.892/2008, a Rede Federal, apesar de não instituída 

formalmente, era composta por 140 unidades, sendo uma delas a Escola 

Técnica Vinculada Núcleo Avançado de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). Em 2008, essa escola foi transformada em Instituto de Ciências Agrárias – 

ICA, e já não incorporou o rol de unidades listadas no Anexo III na Lei nº 11.892/2008. Em 

2009, passou a ofertar cursos de graduação e foi incorporada como campus pela UFMG 

(Campus Montes Claros), ficando a Rede Federal com 139 unidades. 

Na publicação da mesma Lei, houve a incorporação de três Escolas Técnicas 

Vinculadas: Escola Técnica de Artes da Universidade Federal de Alagoas, Colégio 

Universitário da Universidade Federal do Maranhão e a Escola Agrotécnica da Universidade 

Federal de Roraima. A Lei nº 12.677/2012, art. 5º incluiu, ainda, o Colégio Pedro II na Rede 

Federal, com suas 14 unidades. 

Assim, a portaria MEC No. 378 de 09 de maio de 2016 apresentou a lista completa de 

todas as unidades da Rede Federal, totalizando 644, sendo 139 unidades pré-existentes, 3 

incorporadas, 14 do Colégio Pedro II, 214 da expansão 2003/2010, 208 da expansão 

2011/2014, 5 polos de inovação e 61 novas unidades autorizadas na mesma portaria, em 568 

municípios. 

Assim, o quadro atual de unidades da RFEPCT encontra-se na figura abaixo. 
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Período 1909-2002 2003-2010 2011-2014 2015-2016 

Desvinculada   1 1 1 

Preexistente 140 139 139 139 

Incorporação   3 3 3 

Expansão 2002-2010   214 214 214 

Incorporação CPII     14 14 

Expansão 2011-2014     208 208 

Polos de Inovação       5 

Expansão 2015-2016       61 

Total 140 356 578 644 

  1909-2002 2003-2010 Incorporados 2011-2014 2015-2016 

1909-2002 119         

2003-2010 119 201 1     

2011-2014 119 201 1 190   

2015-2016 119 201 1 190 57 

Total 119 320 321 511 568 



6.1. EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DA REDE FEDERAL  

 

O orçamento destinado às instituições da rede federal de educação profissional e 

tecnológica apresentava em 2003 o montante de 1,7 bilhão de reais em valores atualizados[1]. 

Durante a expansão da rede federal o orçamento apresentou uma evolução significativa, 

chegando ao ano de 2015 com uma execução de 10,6 bilhões reais em valores atualizados, o 

que representa um incremento aproximado de 523% de 2003 para 2015. Em valores 

absolutos, nestes 13 anos foram destinados para a rede federal mais de 64,4 bilhões de reais 

em valores atualizados. 

 

 

 

[1] Valores atualizados pelo IPCA/Preços Médios. 

 

 
 

6.2. EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA REDE FEDERAL 

 

Os Decretos nº 7.311 e 7.312/2010, criaram Banco de Professor Equivalente (BPEq) e 

Quadro de Referência dos Servidores Técnicos Administrativos em Educação (QRTAE). 

Antes da existência do banco e do quadro de referência, as instituições necessitavam pedir 

autorização do MPOG cada vez que servidores se aposentavam ou se desligavam da escola. A 

criação do BPEq e do QRTAE possibilitou que os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Rede Federal realizassem provimentos de seus servidores a medida que 

surgissem a demanda, sem depender da autorização do MPOG, bastando possuir as vagas 

delimitadas pelo banco. 

  

O Banco de Professor Equivalente é constituído pela soma dos cargos de Professor do 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata a Lei nº 12.772, de 28 de 

dezembro de 2012, efetivos, substitutos e visitantes. E o Quadro de Referência de Técnico-



Administrativos em Educação é composto pelos quantitativos de lotação dos cargos dos níveis 

de classificação “C”, “D” e “E” integrantes desse Plano de Carreira. 

  

Na prática, de imediato, a medida ampliou o banco e o quadro de referência, 

permitindo que as instituições contratem, via concurso público, pelo menos 2.800 professores 

e 1.800 técnicos administrativos. 

  

Entre 2013 e 2014, com o objetivo de reoorganizar o quantitativo de vagas nas 

instituições da Rede, foi realizada a Pactuação de Cargos e Funções entre os Institutos 

Federais e a SETEC e criado o Modelo de Dimensionamento de Cargos e Funções. Essa 

pactuação viabilizou a distribuição de cargos de maneira igualitária, respetada as devidas 

propoções, temdo em vista a estrutura de cada instituição. 

  

O BPEq (Banco de Professor Equivalente) e QRTAE (Quadro de Referência dos 

Servidores Técnicos Administrativos em Educação) dos Institutos Federais foi atualizado pelo 

Decreto 8.259 e 8.260, de 29/05/2014 e pela Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 

161/2014, publicada em 22/05/2014. 

 

 
 

 

Última atualização do QRTAE 

ATUALIZAÇÃO DO QRSTAE 

Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 161/2014 

D.O.U 22/05/2014 

C D E 

6.278 18.305 12.382 

  



Em abril de 2016, foi criado o novo modelo de dimensionamento de cargos efetivos, 

cargos de direção e funções gratificadas e comissionadas, no âmbito dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, dos Centros Federais de Educação Tecnológica e do Colégio 

Pedro II, e que definiu normas e parâmetros para a sua implementação.  

 

 

Avanços institucionais:  

●.1. Eliminação dos impedimentos ao investimento do governo federal da 

Educação Profissional; 

As primeiras escolas da Rede Federal de EPCT foram criadas em 1909, com a 

implantação, pelo Presidente Nilo Peçanha, de 19 Escolas de Aprendizes Artífices. Desde 

então, apenas em três ocasiões a estrutura da Rede Federal foi significativamente ampliada 

pela incorporação de novas unidades de ensino. 

Com a publicação da Lei n.º 9.649, de 27 de maio de 1998, transferiu-se para entes 

estaduais, municipais ou privados a administração de qualquer unidade que eventualmente 

fosse construída, de modo que a nova instituição não estaria vinculada com dependência 

administrativa federal. 

O investimento da União, nos termos da Lei n.º 8.948/94, alterada pela Lei n.º 

9.649/98, ficou restrito à construção e aparelhamento de escolas profissionais, cabendo à 

entidade convenente a responsabilidade de assumir todos os encargos decorrentes do 

funcionamento regular da instituição.  

Somente em 2005, com a publicação da Lei nº 11.195, a União pôde retomar as ações 

de implantação de novas unidades de ensino técnico/agrotécnico, o que foi prontamente 

assegurado mediante a execução de duas ações em seqüência: a aprovação de crédito 

extraordinário em favor do Ministério da Educação no valor de R$ 57 milhões (Lei n.º 11.249, 

de 23/12/05) e a aprovação, em 26/01/06, pelo Presidente da República, do Plano de 

Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica. 

 

6.3. LEIS DE COTAS NOS IFS 

Desde 2012, a partir da Lei nº 12.711/2012, é garantida a reserva de 50% das 

matrículas por curso e turno pelos 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia a 

alunos oriundos integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da educação 

de jovens e adultos, sendo metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar 

bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita e metade para estudantes de 

escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio. Em ambos os 

casos, também são levados em conta percentual mínimo correspondente ao da soma de pretos, 

pardos e indígenas no estado, de acordo com o último censo demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A lei vem sendo aplicada de forma progressiva desde 2012, com o objetivo de chegar 

à metade da oferta total do ensino público superior federal. No Institutos Federais, desde 2013 

o percentual de reserva já é próximo a meta de 50%. 



 
 

6.4. POLOS DE INOVAÇÃO 

A implantação dos Polos Embrapii Institutos Federais de Inovação - PEIFs - tem o 

objetivo de promover o aumento da competitividade, da produtividade e da economia 

nacional, por meio do desenvolvimento da pesquisa aplicada e da qualificação de recursos 

humanos para ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I). 

Em 2015, foram selecionados por meio de Chamada 02/2014 da Associação Brasileira 

de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), os primeiros cinco Polos de Inovação nos 

Institutos Federais da Bahia (IFBA), do Ceará (IFCE), do Espírito Santo (IFES), Fluminense 

(IFF) e de Minas Gerais (IFMG), cuja formalização foi promovida pela Portaria nº 819 de 13 

de agosto de 2015. 

Existe a previsão de abertura de edital pela Embrapii para credenciamento de outros 5 

PEIF em 2016. 

Para nortear a criação, regulamentação e funcionamento dos habitats de inovação da 

Rede Federal, em alinhamento com as recentes modificações na legislação que rege as 

atividades de ciência, tecnologia e inovação (CT&I), bem como com a publicação de novas 

portarias do Ministério da Educação (MEC) no âmbito da Rede Federal, fez-se necessária a 

elaboração de um manual contendo orientações quanto à implantação de um programa indutor 

das atividades de pesquisa aplicada, de extensão tecnológica e de apoio à inovação na 

RFEPCT. Sua finalidade é potencializar os principais tipos de habitats de empreendedorismo 

e inovação presentes na Rede Federal bem como ampliar sua capacidade de colaborar em 

atividades de pesquisa e extensão, atuando em parcerias com entes demandantes da sociedade, 

integrando, assim, seus campi aos ecossistemas congêneres presentes no território brasileiro.  

É neste contexto que se oferece à comunidade da Rede Federal de EPT o Manual de 

Parcerias: Mecanismos e Instrumentos para a Dinamização de Habitats e Ecossistemas de 

Empreendedorismo e Inovação na RFEPCT 

(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=37411-

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=37411-setec-manual-de-parcerias-habitats-de-inovacao-pdf&category_slug=abril-2016&Itemid=30192


setec-manual-de-parcerias-habitats-de-inovacao-pdf&category_slug=abril-

2016&Itemid=30192), como instrumento do Programa Indutor da Capacidade de Gestão das 

Atividades de Pesquisa Aplicada, Extensão Tecnológica e Apoio ao Empreendedorismo e à 

Inovação na RFEPCT - Programa Indutor. O objetivo principal deste Manual é oferecer 

mecanismos para a dinamização dos habitats e ecossistemas de inovação da RFEPCT.  

Acompanhando as ações de fortalecimento da cultura da inovação na Rede Federal, foi 

que a SETEC/MEC idealizou o programa chamado aqui de Modelo Indutor. O programa 

consiste na indução de práticas gerenciais e da utilização de ferramentas de gestão bem como 

no fomento por meio de bolsas e capacitações que viabilizem a execução em escala de ações 

de PD&I pelas unidades da RFEPCT, mesmo aquelas mais distantes dos grandes centros. O 

objetivo do Modelo Indutor é consolidar as atividades de pesquisa aplicada, de apoio à 

inovação e de extensão tecnológica por meio da oferta de parcerias para o desenvolvimento de 

serviços, produtos e processos tecnológicos.  

O Modelo Indutor pode ser representado pela figura abaixo. 

 
Figura 7 - Modelo Indutor 

 
 

Ainda acerca das estratégias de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico 

do país, a SETEC/MEC vem envidando esforços no sentido de dar suporte à missão 

institucional dos IFs. 

Nessa perspectiva, e diante dos resultados já alcançados por meio das Chamadas 

Públicas: CNPq-SETEC/MEC nº 94/2013 e nº 17/2014, ambas para Apoio a Projetos 

Cooperativos de Pesquisa Aplicada e de Extensão Tecnológica, em que se constatou, em 

apenas 1 ano, o crescimento de mais de 200% no número de projetos apresentados da 

primeira para a segunda Chamada – o que mostra uma demanda crescente por ações de PD&I 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=37411-setec-manual-de-parcerias-habitats-de-inovacao-pdf&category_slug=abril-2016&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=37411-setec-manual-de-parcerias-habitats-de-inovacao-pdf&category_slug=abril-2016&Itemid=30192


e extensão tecnológica, a SETEC/MEC está em vias de lançar duas novas Chamadas. Ambas 

têm como destaque o alinhamento com parceiros importantes para o desenvolvimento 

nacional. 

 

 

6.5. PLAFOR - PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

SERVIDORES DA REDE FEDERAL 

 

O PLAFOR objetiva potencializar as ações de formação continuada dos docentes e 

técnicos administrativos da RFEPCT, com vistas ao desenvolvimento na carreira e à 

consolidação da identidade da Rede. Dentre estas estão: contribuir com desenvolvimento 

profissional continuado do servidor; possibilitar o acesso a eventos de capacitação e 

qualificação internos e externos ao local de trabalho, principalmente para aqueles de região de 

difícil acesso; fomentar a formação continuada; contribuir para a construção de competências 

dos servidores relativas aos processos educacionais no contexto dos Institutos Federais; 

capacitar o servidor para atuar em funções de planejamento, de gestão e de liderança; 

possibilitar a racionalização dos gastos com capacitação e qualificação na Rede Federal.  

O PLAFOR tem como embasamento legal a Política e as Diretrizes para o 

Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, instituídas pelo Decreto nº 5.707/2006.  

Os cursos e capacitações ofertados pelo PLAFOR foram: Mestrado Profissional em 

Educação, Mestrado Profissional em Tecnologia da Informação, Capacitação em Tecnologia 

de Informação, Capacitação Gerencial, Pós-Graduação em Formação Pedagógica para 

Docência na Educação Profissional e Tecnológica, Capacitação em aulas práticas, 

PRONATEC Serviços Públicos, Capacitação em Inglês – My English Online - MEO, Gestão 

do PNAE e do PAA compra institucional no âmbito da EPCT, PNAE, Especialização em 

Gestão Pública e Capacitação Setec-Capes/Nova. 

 
  



CURSOS PÚBLICO ALVO 

CARGA 

HORÁRIA/ 

TEMPO 

DURAÇÃO 

CRITÉRIO DE 

PARTICIPAÇÃO 

VAGAS OFERTADAS 

2014/2016 

2014 2015 2016 

Mestrado 

Profissional em 

Educação 

 Servidores da 
 RFEPCT 

24 meses Processo seletivo via 

edital da Universidade 

de Brasília - Faculdade 

de Educação (UNB). 

20   

Mestrado 

Profissional em TI 
  

Servidores da 
 RFEPCT 

 

24 meses  Processo seletivo via 

edital da Universidade 

Federal de Pernambuco 

(UFPE). 

20   

Mestrado 

Profissional em 

Gestão Pública 

Servidores da 
 RFEPCT 

 

24 meses Processo seletivo via 

edital da Universidade 

de Brasília - UNB 

20   

Capacitação em 

Tecnologia de 

Informação - TI 
  

Servidores da 

Rede Federal da 

área de 

Tecnologia de 

Informação. 

Carga horária 

variando de 16 a 

40 horas, 

conforme os 

cursos. 

Indicação da Instituição 196 464  

Capacitação 

Gerencial - ENAP 
Reitores, Pró 

Reitores e 

Diretores de 

Campus da 

RFEPCT. 

Carga horária 

variando de 4 a 

35 horas, 

conforme os 

cursos. 

Indicação da Instituição 120 80  

Curso de Pós-

Graduação em 

Formação 

Pedagógica para 

Docência na 

Educação 

Profissional e 

Tecnológica – 

Especialização 

Docentes da Rede 

Federal, não 

licenciados. 

Mínimo 540 

horas 
Seleção realizada pela 

instituição ofertante. 
 980  

Capacitação em 

aulas práticas 
Docentes 

RFEPCT 
160 horas Indicação da Instituição 

  
 80  

PRONATEC 

Serviços Públicos 
Servidores da 

RFEPCT 
Carga horária 

variando 

conforme os 

cursos ofertados 

mínima 160. 

Inscrição realizadas nos 

institutos, segundo os 

critérios do Bolsa 

Formação. 

2000 6200 23.000 

Curso de Inglês – 

My English Online 

– MEO 

Servidores da 

RFEPCT 
160 horas Os servidores realizam 

inscrições on-line, 

segundo os critérios do 

programa.  

 3200 7000 

Gestão do PNAE e do 

PAA compra 

institucional no 

âmbito da EPCT  

Servidores da 

RFEPCT 
    375 



CURSOS PÚBLICO ALVO 
CARGA 

HORÁRIA/ 

TEMPO 

DURAÇÃO 

CRITÉRIO DE 

PARTICIPAÇÃO 
VAGAS OFERTADAS 

2014/2016 

PNAE 

Especialização em 

Gestão Pública 
Servidores da 

RFEPCT 
    400 

Capacitação Setec-

Capes/Nova 
Professores de 

Inglês da 

RFEPCT 

    76 

 

6.6. CONCESSÃO DE OUTORGAS DE RÁDIOS EDUCATIVAS 

AOS INSTITUTOS FEDERAIS 

Os Institutos Federais estão participando desde o ano de 2011 de Chamadas Públicas 

do Ministério das Comunicações (MiniCom) para concessão de emissoras educativas – 

Rádios e TVs. No total, mais de 36 campi de Institutos Federais estão classificados em editais 

lançados nos anos de 2011, 2012 e 2015. As Chamadas Públicas do Minicom integram o 

Plano Nacional de Outorgas (PNO). 

  As rádios e TVs educativas são voltadas à transmissão de programas 

exclusivamente educativo-culturais, não podendo ter caráter comercial nem fins lucrativos. 

Essa definição consta do Decreto Lei 236, de 28 de fevereiro de 1967. 

Plano Nacional de Outorgas 

Em 2011, após alterações nas regras para concessões de Rádio e TVs Educativas, o 

Ministério das Comunicações lançou o Plano Nacional de Outorgas (PNO) para este setor. O 

objetivo, segundo o órgão, atender às cidades com demanda reprimida pelo serviço e tornar 

mais transparente o processo de habilitação e escolha das emissoras. 

  O PNO é uma resposta às entidades que manifestaram interesse em prestar o 

serviço de radiodifusão educativa. Os critérios para atendimento das cidades são a 

disponibilidade de canais no Plano Básico de Distribuição, as manifestações de interesse 

protocoladas pelas instituições, a existência de instituições de ensino médio ou superior e a 

população dos municípios. 

 

  



7. PROGRAMA BRASIL PROFISSIONALIZADO 

O Programa Brasil Profissionalizado visa o fortalecimento e a expansão da educação 

profissional e tecnológicas nas redes públicas estaduais. Para tanto, em sua primeira fase, 

fomentou a expansão física, com financiamento de obras de novas escolas, reformas e 

ampliações das unidades de ensino existentes, além de financiar e fornecer mobiliários, 

equipamentos e laboratórios necessários à expansão da oferta de ensino técnico, 

precipuamente, integrado ao ensino médio. 

Atualmente, o Brasil Profissionalizado vem envidando esforços no apoio pedagógico 

às escolas beneficiadas pelas ações do programa. O referido apoio vai desde o financiamento 

para a aquisição de mobiliários, equipamentos e laboratórios, além de ações que visam a 

produção de material didático e formação de professores. 

No período de 2008 a 2011, segundo dados extraídos do SIMEC no dia 05 de maio de 

2016, foram investidos o total R$ 1.830.436.627,87: 

 

ANO AÇÃO VALOR 

2008 Ampliação 162.030.941,84 

Construção 219.471.592,68 

Recursos Pedagógicos e Formação 101.936.210,03 

2009 Reforma 35.067.349,55 

Ampliação 183.121.542,91 

Construção 433.494.614,34 

Recursos Pedagógicos e Formação 40.044.131,11 

2010 Reforma 57.366.289,73 

Ampliação 1.618.035,60 

Construção 253.307.882,51 

Recursos Pedagógicos e Formação 532.688,66 

2011 Reforma 1.384.569,70 

Ampliação 4.175.534,98 



Construção 186.996.832,56 

Recursos Pedagógicos e Formação 149.888.405,67 

 

Com os investimentos aportados pelo programa, foram realizadas, no período de 2009 

a 2015, 565 mil matrículas, conforme dados extraídos do SIMEC em 05 de maio de 2016: 

 

Brasil Profissionalizado: matrículas realizadas.  

Ano 
Total 

Matrícula(s) 

2009 43.244 

2010 78.124 

2011 83.370 

2012 90.634 

2013 93.799 

2014 94.690 

2015 81.500 

Total Geral 565.361 

Fonte: Indicador SIMEC 2539. 

 

 

 

 

 

 



8. EPT A DISTÂNCIA: REDE E-TEC BRASIL 

O Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (Programa e-Tec Brasil) foi criado em 

2007, no contexto do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, por intermédio da 

Secretaria de Educação a Distância - SEED e da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica – SETEC, a partir da publicação do Decreto nº 6.301 de 12 de dezembro de 2007 

(Anexo I). O Programa tem por meta a ampliação da rede de formação de professores da 

educação básica em serviço, em especial da educação profissional técnica de nível médio, 

visando à garantia do efetivo direito à educação e à escola de qualidade, bem como à 

expansão da rede de oferta de cursos técnicos de nível médio, notadamente nas regiões de 

periferia de grandes centros urbanos no país. 

Posteriormente, a Rede e-Tec Brasil foi instituída pelo Decreto n° 7.589/2011. A Rede 

e-Tec Brasil constitui, atualmente, uma das ações do Pronatec, que visa ampliar e 

democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio públicos e gratuitos, na modalidade 

educação a distância, em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios.   

A Rede e-Tec Brasil, ao mesmo tempo em que oferece cursos técnicos concomitantes 

e subsequentes ao ensino médio e incentiva a continuidade da educação formal. São ofertados 

cursos de formação inicial e continuada e/ou de qualificação profissional, prioritariamente a 

jovens que estejam cursando ou tenham cursado o ensino médio completo em escolas da rede 

pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. A Rede atende, também, 

à qualificação profissional de estudantes do ensino médio da Educação de Jovens e Adultos - 

PROEJA da rede pública; de trabalhadores de baixa renda, beneficiários dos programas de 

transferência de renda do Governo Federal; e de funcionários não docentes em exercício nos 

sistemas públicos de ensino, estes por meio do Profuncionário.  

O ensino a distância ofertado pela Rede e-Tec Brasil é apoiado por uma estrutura de 

polos de apoio presencial, que contam com espaço físico, infraestrutura adequada e recursos 

humanos necessários ao desenvolvimento das diversas fases dos cursos e projetos, inclusive 

para o atendimento dos estudantes em atividades escolares presenciais previstas na legislação 

vigente. A Rede está presente em todos os estados brasileiros, oferecendo, à distância, cursos 

de formação inicial e continuada, cursos técnicos subsequentes, cursos superiores de 

tecnologia, licenciaturas e programas de pós graduação. 

Até 2015, foram realizadas as seguintes matrículas pela iniciativa: 

  



 

Rede e-Tec Brasil: Matrículas por rede ofertante e tipo de curso 

Ano 

Rede Federal Redes Estaduais 

Total 

FIC Técnico subsequente Técnico subsequente 

Matrícula(s) Matrícula(s) Matrícula(s) Matrícula(s) 

2008 - 570 - 570 

2009 - 5.137 - 5.137 

2010 - 9.042 638 9.680 

2011 - 17.907 3.422 21.329 

2012 - 55.924 9.406 65.330 

2013 - 94.682 16.947 111.629 

2014 - 52.464 11.454 63.918 

2015 5.920 78.596 11.407 95.923 

Total Geral 5.920 314.322 53.274 373.516 

FONTE: SIMEC Indicador 3200, somente FIC e técnicos. 

 

A partir dos resultados e evidência do alcance da EAD, bem como o desafio de atingir 

as Metas 10 e 11 do PNE, a Ação da Rede e-Tec foi revista e ampliada para todos os níveis de 

ensino: Da formação Inicial e Continuada à Pós-Graduação em modalidades presenciais, 

presenciais com complemento a distância, semipresencial e totalmente a distância com 

mediação de tecnologias. 

 

8.1. PROFUNCIONÁRIO 

À Rede e-Tec Brasil foi incorporado o Profuncionário , Programa de Formação Inicial 

em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público – 

Profuncionário é o programa indutor da formação em serviço de funcionários da educação que 

trabalham em escolas e órgãos das redes públicas de ensino, exercendo funções não docentes, 

mas fundamentais nos processos educativos, e que precisam ter habilitação compatível com 

sua atividade educativa, pois influenciam de forma decisiva no alcance dos objetivos das 

políticas educacionais.  



O Profuncionário, coordenado pela Secretaria de Educação Básica (SEB) de 2004 a 

2010, migrou para a SETEC, tendo em vista o entendimento de cursos técnicos a distância. 

Desde 2012, já foram realizadas 74 mil matrículas pelo programa, conforme detalhado a 

seguir: 

 

Matrículas realizadas pelo Profuncionário 2012 2013 2014 2015 Total Geral 

 TÉCNICO EM MULTIMEIOS DIDÁTICOS  68   68 

 TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR  30   30 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 25  65  90 

INFRAESTRUTURA ESCOLAR 153  293 201 647 

SECRETARIA ESCOLAR 246  358 188 792 

SECRETARIA ESCOLAR  50  46  96 

TÉCNICO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2931 6837 2291 2823 14882 

TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA ESCOLAR 2992 7537 1354 1846 13729 

TÉCNICO EM MULTIMEIOS DIDÁTICOS 2235 6964 3186 2360 14745 

TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR 4889 11338 6609 6332 29168 

Total Geral 13521 32774 14202 13750 74247 

Fonte: CGFS/DIR/SETEC. 

 

O Profuncionário formou também Tutores e Coordenadores, tendo realizado um 

esforço para dar unidade aos cursos e promover a expansão das instituições ofertantes. Com 

duração de 150 horas, o curso foi oferecido em 2013 e 2014 numa parceria entre a SETEC 

com o IF Sudeste de Minas e em 2015 com o IF do Ceará. A Setec administrava um grupo de 

aproximadamente 30 Tutores Sêniors e o IF oferece uma plataforma virtual para o 

desenvolvimento das atividades, bem como a certificação final dos concluintes. A cinco oferta 

nos três anos resultou na certificação de 1.590 tutores e coordenadores e na matrícula de 

quase 3.000 cursistas. O financiamento dos Tutores Sêniors foi feito por bolsas do FNDE e 

por recursos de custeio (passagens e diárias para encontros presenciais) repassados aos IF 

certificadores por meio da sistemática dos Planos de Trabalho Anuais utilizados para a oferta 

dos cursos técnicos do Profuncionário nos IF. 

  



9. ACORDO DE GRATUIDADE COM OS SERVIÇOS NACIONAIS DE 

APRENDIZAGEM 

O Acordo de Gratuidade celebrado entre o governo federal e os Serviços Nacionais de 

Aprendizagem consiste em Protocolos de Compromisso celebrados entre os Ministérios da 

Educação, do Trabalho e Emprego e da Fazenda, Confederação Nacional do Comércio – CNC 

e Confederação Nacional da Indústria – CNI, em 22 de julho de 2008. O Acordo de 

Gratuidade tem como objetivo ampliar a aplicação de recursos do Sistema S em ações 

educacionais, estabelecendo metas de alocação de receitas no financiamento e expansão da 

oferta gratuita de vagas em cursos técnicos e de formação inicial e continuada, bem como em 

educação básica geral e ações educativas, sendo ofertada prioritariamente para estudantes de 

baixa renda e trabalhadores. 

O Acordo estabelece para cada entidade o percentual da receita líquida da arrecadação 

compulsória a ser aplicado nos respectivos programas de gratuidade regimental voltados às 

ações de educação. Para tanto, partindo-se dos percentuais praticados por cada entidade em 

2008, foram definidas escalas progressivas de alocação das receitas, iniciando-se em 2009 e 

chegando à estabilidade a partir de 2014, alcançando os limites estabelecidos nos decretos que 

promoveram as alterações nos regimentos das entidades e que representam a formalização do 

Acordo. 

Pelo Acordo de Gratuidade, o SENAI vincularia, anual e progressivamente, até 2014, 

o valor correspondente a dois terços de sua receita líquida da contribuição compulsória geral 

para vagas gratuitas em cursos e programas de educação profissional, conforme determina o 

Decreto nº 6.635, de 05 de novembro de 2008, aplicando-se o mesmo ao SENAC, como 

dispõe o Decreto nº 6.633, de 05 de novembro de 2008. Tais decretos alteraram e 

acrescentaram dispositivos aos regimentos das respectivas entidades.  

Com o advento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, alterada pela Lei nº 12.816, 

de 05 de junho de 2013, o Acordo de Gratuidade do Sistema S passa a compor uma de suas 

ações, cuja gestão, acompanhamento, monitoramento e avaliação inserem-se nas 

competências da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC, por meio da 

sua Diretoria de Integração das Redes de Educação Profissional e Tecnológica – DIR. 

Por se tratar de uma política não só educacional, mas de mobilização social, cujo fator 

determinante é o interesse público e o objetivo precípuo é a expansão da oferta de educação 

profissional, envolvendo um grande vulto de recursos públicos, faz-se necessário um efetivo 

acompanhamento e monitoramento da oferta de gratuidade no âmbito das instituições que 

compõe o Sistema S. 

Nesse sentido e como garantia a um acompanhamento efetivo e eficaz da gratuidade, o 

Ministério da Educação – MEC, por meio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos – 

SAA, celebrou com a Fundação Getúlio Vargas – FGV, um contrato para a prestação de 

serviços, cujo objeto foi o desenvolvimento de estudos voltados à elaboração de metodologia 

para subsidiar o acompanhamento do Acordo com o Sistema S. 

Do conjunto de objetos da metodologia, o principal é o artefato produzido para 

acompanhamento do Acordo de Gratuidade no escopo de recursos tendo por base os termos 

presentes nos Decretos nº 6.632/2008, 6.633/2008, 6.635/2008 e 6.637/2008. O objetivo deste 



artefato é verificar os percentuais de alocação de recursos em oferta de gratuidade de cada 

entidade e confrontar com os percentuais que os decretos supracitados preceituam. Os objetos 

de análise são as planilhas de demonstrativos contábeis das entidades em formato estabelecido 

em comum acordo na fase de concepção da metodologia. As informações constantes nas 

planilhas são declaradas pelas instituições e analisadas pelo MEC do ponto de vista 

finalístico, considerando que cabe aos órgãos de controle a análise das contas das instituições.  

A estratégia para obtenção dos percentuais alocados em gratuidade baseia-se em, a 

partir das planilhas com os demonstrativos contábeis, determinar o custo unitário das 

atividades educacionais previstas no âmbito do Acordo, o quantitativo de unidades destas 

atividades educacionais ofertadas no programa de gratuidade e o comprometimento financeiro 

em gratuidade obtido pelo produto das duas variáveis descritas anteriormente. O percentual de 

receita alocado em gratuidade é a proporção do comprometimento conforme descrito em 

relação à receita compulsória líquida. Tanto para o SENAI quanto para o SENAC, a unidade 

de gratuidade considerada é o custo médio hora-aula por aluno. 

De 2009 a 2014, foram alocados em gratuidade mais de 13 bilhões de reais conforme 

detalhe por ano exibido na tabela a seguir. Em todos os anos, aplicação da metodologia sobre 

os demonstrativos contábeis fornecidos pelas entidades apontou o cumprimento do Acordo 

nos termos decretos citados anteriormente. 

 

Ano Total 

2009  R$ 1.163.748.451,46  

2010  R$ 1.544.552.580,23  

2011  R$ 2.080.186.679,05  

2012  R$ 2.398.557.740,64  

2013  R$ 2.894.567.122,23  

2014  R$ 3.570.837.218,73  

Total  R$ 13.652.449.792,34  

  

Em relação a matrículas no âmbito do Acordo, no período de 2009 a 2015, foram 

realizadas 3.894.007 em cursos FIC ou de qualificação profissional e cursos técnicos, 

conforme dados do SIMEC e do SISTEC do dia 05 de maio de 2016. A tabela a seguir mostra 

o reflexo dos investimentos na quantidade de matrículas realizadas no âmbito do Acordo no 

referido período. 

 

Ano FIC Técnico Geral 

2009 251.219 32.137 283.356 

2010 325.465 32.489 357.954 

2011 452.895 42.033 494.928 

2012 570.437 50.523 620.960 

2013 635.860 67.598 703.458 

2014 700.945 74.603 775.548 

2015 600.233 57.640 657.873 

Total 3.537.054 357.023 3.894.077 

 



10. PRONATEC – PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO 

TÉCNICO E EMPREGO 

  

Avanços institucionais:  

 

O Pronatec foi instituído pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, com a 

finalidade de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de programas, 

projetos e ações de assistência técnica e financeira, em regime de colaboração entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com a participação voluntária dos serviços 

nacionais de aprendizagem, de instituições privadas e públicas de ensino superior, de 

instituições de educação profissional e tecnológica e de fundações públicas de direito privado 

precipuamente dedicadas à educação profissional e tecnológica. 

O Pronatec constitui-se de cinco iniciativas: 

i) o Programa Brasil Profissionalizado, que visa o fortalecimento e o 

desenvolvimento das redes estaduais e distrital de educação profissional e 

tecnológica; 

ii) a Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica;  

iii) o Acordo de Gratuidade do Sistema S, firmado com os serviços nacionais de 

aprendizagem da indústria e comércio e seus respectivos serviços sociais, para 

a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica e ações sociais 

gratuita;  

iv) a Rede e-Tec Brasil, com vistas à expansão e oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológica na modalidade a distância; e 

v) a Bolsa-Formação, com vistas à expansão e interiorização da educação 

profissional e tecnológica, por meio da oferta gratuita de cursos técnicos de 

nível médio e de formação inicial e continuada, além de ações específicas de 

reconhecimento de saberes e competências e de fomento à pesquisa e inovação 

tecnológica. 

 

O Pronatec trouxe um avanço no que tange a políticas voltadas para a educação 

profissional e tecnológica. Com as ações e iniciativas desenvolvidas no âmbito do Programa, 

foi possível promover uma integração intersetorial, com a participação de diversos setores da 

sociedade, a fim de proporcionar maior articulação entre demanda por formação profissional e 

do mercado formal de trabalho com a oferta de cursos pelas diversas redes ofertantes.  

O Pronatec ampliou e expandiu a educação profissional e tecnológica, garantindo sua 

interiorização, com atendimento de cerca de 4 mil municípios, em 551 das 559 microrregiões 

do Brasil, com a oferta de mais de 200 cursos técnicos e de mais de 600 cursos FIC. Ano a 

ano, a distribuição de matrículas realizadas foi a seguinte: 

 



 
 

10.1. A BOLSA-FORMAÇÃO DO PRONATEC 

 

Atualmente regulada pela Portaria MEC nº 817, de 2015, a Bolsa-Formação consiste 

na oferta de uma formação profissional, visando atender as demandas do setor produtivo e 

alcançar a maioria dos municípios brasileiros, buscando equalizar a oferta e a demanda de 

vagas por cursos de formação profissional, promovendo a oferta gratuita de cursos técnicos de 

nível médio (cursos técnicos) e cursos de formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional para grupos de diferentes perfis sociais. 

Para tanto, a Bolsa-Formação conta com a participação de diversos parceiros, entre 

Ministérios, Secretarias Nacionais e Secretarias de Estado de Educação, na condição de 

demandantes, e com as instituições públicas federais, estaduais, municipais de educação e 

Serviços Nacionais de Aprendizagem (SNA) e as instituições privadas de ensino, na condição 

de ofertantes. 

Uma das formas de oferta de vagas da Bolsa-Formação ocorre por meio do processo 

de pactuação de vagas, em que os demandantes promovem o diagnóstico das necessidades de 

profissionais qualificados, considerando-se o público alvo, os cursos, a área geográfica e 

outros elementos delimitadores de seu segmento específico, para garantir a oferta gratuita de 

cursos técnicos e de qualificação profissional, inclusive na modalidade EJA. A participação 

de parceiros demandantes é um diferencial na execução do Pronatec/BolsaFormação. Eles 

apresentam suas demandas específicas por formação profissional, fazem a mobilização dos 

potenciais beneficiários, o processo de seleção e a pré-matrícula dos beneficiários nos cursos, 

a partir das seguintes modalidades de demanda: 

 

Ordem Demandante Modalidade de Demanda 
Tipo de 

Modalidade 
Escopo 

1 SEDUC 
Pronatec Jovem Técnico 

Concomitante 
Compartilhada 

Estudantes do ensino médio da rede 

pública 

2 SEDUC Pronatec Jovem FIC Compartilhada 
Estudantes do Ensino Médio da rede 

pública 

3 MDS Pronatec Brasil sem Miséria Compartilhada Cadastrados no CadÚnico 

4 MDS Pronatec Mulheres Mil Exclusiva Mulheres cadastradas no Cadúnico 



Ordem Demandante Modalidade de Demanda 
Tipo de 

Modalidade 
Escopo 

5 MDS 
Pronatec Sistema 

Socioeducativo Aberto 
Compartilhada 

Jovens e Adolescentes em 

cumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto 

6 MDS Pronatec Vira Vida Exclusiva 

Jovens em situação de 

vulnerabilidade social que participam 

do Projeto Vira Vida. 

7 tem Pronatec Seguro-Desemprego Prioritária Beneficiários do Seguro-Desemprego 

8 tem Pronatec Trabalhador Compartilhada Trabalhadores em geral. 

9 tem Pronatec Aprendiz Compartilhada 
Participantes do Programa Jovem 

Aprendiz 

10 tem Pronatec Certific Exclusiva 
Cidadãos interessados em realizar 

processo de certificação de saberes 

11 tem 
Pronatec ProJovem 

Trabalhador 
Exclusiva 

Jovens que participam do ProJovem 

Trabalhador. 

12 MTUR 
Pronatec Turismo 

Desenvolvimento Local 
Compartilhada 

Trabalhadores que atuam ou 

pretendem atuar nos setores de 

turismo, hospitalidade ou lazer 

13 MTUR Pronatec Turismo na Empresa Exclusiva 
Trabalhadores que atuam nos setores 

de turismo, hospitalidade ou lazer 

14 MTUR Pronatec Turismo Social Compartilhada 

Jovens em situação de 

vulnerabilidade, prioritariamente 

egressos do Projeto Vira Vida. 

15 MTUR Pronatec Turismo Cidadão Compartilhada 

Qualquer cidadão que queira ou 

pretenda atuar nos setores de turismo, 

hospitalidade ou lazer 

16 MD Pronatec Exército Exclusiva 
Praças do Exército em prestação de 

Serviço Militar 

17 MD Pronatec Aeronáutica Exclusiva 
Praças da Aeronáutica em prestação 

de Serviço Militar 

18 MD Pronatec Marinha Exclusiva 
Praças da Marinha em prestação de 

Serviço Militar 

19 MD Pronatec Exército Reserva Compartilhada 

Praças do Exército que deram baixa 

do Serviço Militar, nos últimos 12 

meses, e Atiradores de Tiro de 

Guerra   

20 MD Pronatec Aeronáutica Reserva Compartilhada 

Praças da Aeronáutica que deram 

baixa, do Serviço Militar, nos últimos 

12 meses. 

21 MD Pronatec Marinha Reserva Compartilhada 

Praças da Marinha que deram baixa 

do Serviço Militar, nos últimos 12 

meses. 

22 MD Pronatec Marinha Mercante Compartilhada 
Trabalhadores que atuam ou 

pretendem atuar no setor aquaviário. 

23 MDA Pronatec Campo Compartilhada 

Público da agricultura familiar, povos 

e comunidades tradicionais e da 

Reforma Agrária 

24 SDH 
Pronatec Sistema 

Socioeducativo Fechado 
Exclusiva 

Jovens e Adolescentes em 

cumprimento de medida 

socioeducativa em meio fechado 

25 SDH Pronatec Viver sem Limite Prioritária Pessoas com deficiência 

26 SDH Pronatec Pop Rua Exclusiva População em situação de rua 

27 MDIC Pronatec Brasil Maior Compartilhada 
Trabalhadores para os setores 

relacionados ao Plano Brasil Maior. 

28 MC Pronatec Comunicações Compartilhada 
Trabalhadores que atuam ou 

pretendem atuar nas áreas de 



Ordem Demandante Modalidade de Demanda 
Tipo de 

Modalidade 
Escopo 

produção, programação e distribuição 

de informações e dados sobre 

plataformas de radiodifusão ou 

telecomunicações. 

29 MJ Pronatec Sistema Prisional Compartilhada 

Privados de liberdade em regime 

aberto e semi-aberto e egressos de 

Estabelecimentos Penais.  

30 MJ 
Pronatec Sistema Prisional em 

Regime Fechado 
Exclusiva 

Cumpridores de penas Sistemas 

Penitenciários em regime fechado 

31 MPS 
Pronatec Reabilitação 

Profissional 
Prioritária 

Trabalhadores em processo de 

reabilitação profissional 

32 MINC Pronatec Cultura Compartilhada 
Trabalhadores para atender as 

demandas do mercado cultural. 

33 MPA Pronatec Pesca e Aquicultura Compartilhada 

Pescadores e aquicultores que atuam 

ou pretendem atuar nos setor 

pesqueiro e aquícola. 

34 SECADI Pronatec Projovem Urbano Exclusiva 
Jovens que participam do Programa 

Projovem Urbano. 

35 SECADI 
Pronatec EJA Técnico 

Integrado 
Exclusiva 

Egressos do ensino fundamental, 

inclusive na modalidade EJA e do 

Pronatec Projovem Urbano, com 

idade igual ou superior a 18 anos. 

36 SECADI 
Pronatec EJA Técnico 

Concomitante 
Compartilhada 

Egressos do ensino fundamental, 

inclusive na modalidade EJA e do 

Pronatec Projovem Urbano,  com 

idade igual ou superior a 18 anos. 

37 SECADI 
Pronatec EJA FIC 

Fundamental 
Compartilhada 

Estudantes matriculados no ensino 

fundamental EJA, com idade igual ou 

superior a 15 anos. 

38 SECADI Pronatec EJA FIC Médio Compartilhada 

Estudantes matriculados no ensino 

médio EJA, com idade igual ou 

superior a 18 anos. 

39 MAPA Pronatec Agro Compartilhada 

Agricultores e suas famílias, 

trabalhadores rurais, estudantes do 

ensino médio, estudantes de escolas 

técnicas e técnicos recém-formados 

em agropecuária ou agrícola. 

40 SETEC/SESU Pronatec Serviços Públicos Exclusiva 
Servidores de instituições federais de 

ensino. 

41 MMA Pronatec Bolsa Verde Exclusiva 

Cidadãos em situação de extrema 

pobreza que vivem em 

áreas  consideradas prioritárias para 

conservação ambiental  

42 MMA Pronatec Catadores Exclusiva Catadores de materiais recicláveis  

43 MMA Pronatec Ambiental Compartilhada 

 Atender prioritariamente jovens 

entre 15 e 29 anos cursando o ensino 

médio 

44 MMA Pronatec Ambiental Técnico Compartilhada 

Atender prioritariamente jovens entre 

15 e 29 anos cursando o ensino 

médio 

 

 

Além da mobilização por meio dos demandantes, outra possibilidade de acesso a 

vagas do Pronatec é o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica 

– SISUTEC. Após o preenchimento das vagas por candidatos que realizaram o ENEM, as 



vagas remanescentes são ocupadas por meio de on line. Nesse caso, o próprio interessado 

realiza sua inscrição no portal do SISUTEC e comprova seu perfil no ato de confirmação de 

matrícula, na instituição de ensino ofertante.  

Em relação aos ofertantes, as matrículas realizadas estão detalhadas abaixo: 

  



 

 
Matrículas realizadas pela Bolsa-Formação do Pronatec, por instituição ofertante 

Ano 
E

s
c
o

la
s
 

té
c

n
ic

a
s

 

p
ri

v
a

d
a
s

 

IE
S

 

p
ri

v
a

d
a
s

 

In
s

ti
tu

iç
õ

e
s
 

m
u

n
ic

ip
a
i

s
 

R
e
d

e
 

F
e

d
e
ra

l 

R
e
d

e
s
 

E
s
ta

d
u

a
is

 

S
E

N
A

C
 

S
E

N
A

I 

S
E

N
A

R
 

S
E

N
A

T
 

T
o

ta
l 

2011 - - - 1.342 - 9.903 11.935 - - 23.180 

2012 - - - 92.142 33.445 211.247 310.978 23.766 6.252 677.830 

2013 27.578 119.887 1.036 244.430 84.958 428.160 621.338 43.615 89.266 1.660.268 

2014 128.736 240.216 3.131 282.440 96.416 407.262 602.022 60.682 100.651 1.921.556 

2015 30.342 17.529 1.095 59.687 39.658 37.701 89.304 21.226 1.248 297.790 

Total Geral 186.656 377.632 5.262 680.041 254.477 1.094.273 1.635.577 149.289 197.417 4.580.624 

 

Ainda, é lançada em 2015, a Portaria MEC nº 817, de 13 de agosto de 2015, que 

regula a Bolsa-Formação, que consiste numa das iniciativas mais importantes do programa, 

que financia a oferta gratuita de cursos técnicos e de qualificação profissional. Entre os 

aperfeiçoamentos viabilizados pela portaria, deve-se destacar a participação dos estudantes na 

confirmação de frequência de todos os cursos, a realização de pesquisa de egressos pelos 

ofertantes e, ainda, o repasse integral dos recursos apenas para instituições que atinjam Índice 

Institucional de Conclusão – IC de 85%. 

10.2. EPT DO CAMPO 

Com a criação do Pronatec, muitos avanços foram consolidados na articulação entre a 

EPT e outras políticas públicas. Um dos aspectos mais importantes diz respeito ao 

atendimento a públicos prioritários. 

Dentre os públicos considerados prioritários na oferta de cursos de EPT, estão as 

populações do campo, das florestas e das águas, sobretudo, tendo em vista políticas públicas 

voltadas ao desenvolvimento rural sustentável e à transição agroecológica, na perspectiva de 

contribuir com a melhoria dos patamares de sustentabilidade ambiental dos agroecossistemas, 

a conservação e recuperação dos recursos naturais, a produção de alimentos limpos, com 

melhor qualidade biológica, acessíveis ao conjunto da população e que respeitem os diferentes 

sistemas culturais envolvidos na inovação tecnológica e na atividade produtiva. 

Neste sentido, a SETEC, especialmente em resposta às reivindicações dos movimentos 

sociais e sindicais vinculados aos públicos mencionados, vem desenvolvendo uma série de 

ações voltadas à indução do reconhecimento dos sujeitos e de suas diversidades e da 

agroecologia e produção orgânica como diretrizes nos cursos de Educação Profissional e 

Tecnológica do Campo, ofertados pelas instituições de educação profissional e tecnológica.  

Em 2015, por meio da Portaria MEC n. 505/2015, foi criada a Comissão Nacional de 

Educação Profissional e Tecnológica do Campo nas Redes Públicas - CNEPT, composta por 

movimentos sociais e sindicais do campo e de representantes de Ministérios parceiros do 

Pronatec, coordenada pela SETEC, com a finalidade de propor diretrizes para atuação das 

redes públicas de EPT. 

Além disso, a SETEC participa em diversos fóruns e comissões relacionados às 

demandas educacionais do campo, das florestas e das águas tais como: Comissão Nacional de 

Educação do Campo (CONEC), Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena (CNEEI), 



Comissão Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica (CIAPO) e Comissão 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO), instâncias de gestão do Plano 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo), Conselho Nacional de Aquicultura 

e Pesca – CONAP e Grupo de Trabalho Formação e Capacitação do Pescador, em articulação 

com MPA e CONAP, Subcomitê de Assessoramento Técnico do Comitê Interministerial da 

ANTD – Agenda Nacional do Trabalho Decente. 

Tem-se estimulado, ainda, a criação e atuação de Núcleos de Estudo em Agroecologia 

(NEAs), fomentados via chamadas públicas, a partir de parceria envolvendo o MCTI, o 

MAPA, o MDA, o MPA, o CNPq e o MEC, com base em projetos que integram atividades de 

pesquisa, educação e extensão para a construção e socialização de conhecimentos e práticas 

relacionadas à agroecologia e aos sistemas orgânicos de produção. Atualmente, existem 

setenta projetos em desenvolvimento por Núcleos em Estudo em Agroecologia e Produção 

Orgânica (NEAs), Núcleos de Pesquisa Aplicada à Pesca e Aquicultura, com enfoque 

agroecológico (NUPAs), ou por Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia e Produção 

Orgânica (CVTs) implantados em Institutos Federais de Educação. Eles têm constituído, no 

âmbito do PLANAPO, importantes espaços de ampliação da capacidade de geração e 

socialização de conhecimento em sistemas de produção orgânicos e de base agroecológica, 

por meio da valorização e intercâmbio do conhecimento cultural local e da internalização da 

perspectiva agroecológica nas instituições e ambientes de ensino, pesquisa e extensão. 

Por meio do Pronatec Campo, modalidade da Bolsa-Formação, foram realizadas as 

seguintes matrículas: 

 
Matrículas realizadas pelo Pronatec Campo 

Ano 
Total 

Matrícula(s) 

2011 67 
2012 31.396 

2013 59.473 

2014 100.782 

2015 34.385 
Total Geral 226.103 

Fonte: SIMEC, Indicador 2082. 

 

 

 

  



11. EVENTOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Como estratégia para alcançar os objetivos estabelecidos aos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, no que diz respeito ao fomento à realização de pesquisas 

aplicadas, estímulo ao desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, ênfase na 

produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, a 

SETEC/MEC vem desenvolvendo eventos propagadores das ações e projetos de inovação 

concebidos por alunos e professores dos Institutos Federais. 

 

Principais eventos: 

Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica (FMEPT) – nasceu do 

Fórum Mundial de Educação e do Fórum Social Mundial. O evento faz parte de um 

movimento pela cidadania e pelo direito universal à educação, reunindo instituições, entidades 

e associações de todo o planeta. A primeira edição do evento ocorreu em Brasília, em 2009, 

com o tema Educação, Desenvolvimento e Inclusão, reunindo 15 mil pessoas do Brasil e de 

20 outros países dispostos a participar da discussão sobre a formação do cidadão para o 

mundo do trabalho. Depois seguiu para Santa Catarina, em 2012, com o tema Democracia, 

Emancipação e Sustentabilidade, onde 164 entidades integraram o Comitê Organizador e deve 

a participação de 20 mil pessoas, durante os 04 dias de evento. O III FMEPT ocorreu em 

Recife no ano de 2015 e reuniu cerca de vinte mil participantes, entre educadores, educadoras, 

estudantes, representantes da sociedade civil e de governos de dez países, compromissados 

em aprofundar os debates sobre a temática da Diversidade, Cidadania e Inovação. 

O FMEPT busca levantar propostas que integrem a plataforma mundial de educação, 

através de debates, conferências, oficinas, Mostra de Inovação Tecnológica, Mostra de Artes 

Visuais, Mostra de Pôsteres, Feira Gastronômica, Feira de Economia Solidária, Feira do 

Livro. Uma maratona de conhecimento e cultura da Educação Profissional para a formação 

cidadã e técnica de jovens e adultos para o mundo do trabalho. Ao final de cada Fórum é 

firmada a Carta do Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica com os princípios 

defendidos pelas instituições participantes. 

 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) – evento realizado desde 2004 

pelo Ministério da Ciência e Tecnologica, com a participação do Ministério da Educação, por 

meio dos Instituto Federais e Universidades Federais na SNCT, cujo objetivo é a 

popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação, que deve ser compreendida como política 

de Estado, dada a crescente influência dessas ações em diferentes dimensões do mundo 

contemporâneo, o que torna indispensável o entendimento das questões técnico-científicas no 

exercício da cidadania. 

 

9ª International Earth Science Olympiad (IESO) - Competição anual de ciências da 

Terra para alunos do ensino médio, com provas teóricas e práticas, foi realizada em Poços de 

Caldas/MG, pelo IF Sul de Minas, entre os dias 13 a 20 de setembro de 2015, com a 



participação de 27 países, representados por cerca de 100 alunos e 80 professores. As edições 

anteriores da International Earth Science Olympiad aconteceram em: 

 

2007 – 1st edition – Republic of Korea 

2008 – 2nd edition – Philippine 

2009 – 3rd edition – Taiwan 

2010 – 4th edition – Indonesia 

2011 – 5th edition – Italy 

2012 – 6th edition – Argentina 

2013 – 7th edition – India 

2014 – 8th edition – Espanha 

2015 – 9h edition - Brasil 

  

Conferências Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica - realizadas em 

2006, nos estados e no Distrito Federal, as quais foram preparatórias para a 1ª Conferência 

Nacional de Educação Profissional e Tecnológica que ocorreu de 05 a 08 de novembro de 

2006, em Brasília, reunindo 2.862 delegados, entre educadores, educandos, gestores, pais e 

outros segmentos ligados ao debate da educação profissional. O evento foi organizado pelo 

MEC em conjunto com o Fórum Nacional de Gestores Estaduais de Educação Profissional e 

teve como tema “Educação Profissional e Tecnológica como Estratégia para o 

Desenvolvimento e a Inclusão Social”. A conferência teve como objetivo principal a definição 

de diretrizes para uma nova política nacional de Educação Profissional e Tecnológica, através 

do diálogo entre os diversos atores. Após a 1ª Conferência Nacional de Educação Profissional 

de 2006, novas conferências foram realizadas em 2008 (1ª Conferência Nacional de 

Educação Básica – CONEB) e 2010 (Conferência Nacional de Educação – CONAE). 

  

WorldSkills São Paulo 2015 – Realizada a cada dois anos em países distintos, a 

WorldSkills Competition é a maior competição de educação profissional do mundo e foi 

realizada de 12 a 15 de agosto de 2015, no Complexo Anhembi, São Paulo/SP. Participaram 

72 países em 50 ocupações. Cerca de 1.230 competidores de 74 países das Américas, Europa, 

Ásia, África e Pacífico Sul simularam desafios das profissões, dentro de padrões 

internacionais de qualidade. 

Alunos-competidores, distribuídas em seis áreas técnicas e tecnológicas (Artes Criativas 

e Moda, Construção e Tecnologia de Construção, Produção e Tecnologia de Engenharia, 

Serviços Sociais e Pessoais, Tecnologia da Informação e Comunicação, Transporte e 

Logística) colocaram suas habilidades à prova em 46 competições e 4 demonstrações. SENAI, 

organizador da WorldSkills São Paulo 2015, participou em 44 ocupações, sendo 11 alunos 

competidores da bolsa formação PRONATEC e o SENAC em 06 ocupações da área de 

serviço. 



A delegação brasileira somou 27 medalhas, totalizando 31 competidores medalhistas, 

além de certificados de excelência, dando ao Brasil o primeiro lugar na WorldSkills 

Competition.  

Atividades SETEC/MEC: Programa de Conferências Internacional de Ministros; 

estande MEC com 05 projetos de inovação/Pronatec dos IF SP, Sul de Minas, SC, ES e CE; 

Relações Internacionais, agenda bilateral executada no PartnerShip Hall. 

  

Olimpíada Brasileira de Agropecuária (OBAP) - é uma competição nacional 

destinada aos alunos do curso Técnico em Agropecuária e demais cursos do Eixo Tecnológico 

Recursos Naturais de todo Brasil. A OBAP é realizada em três fases: as duas primeiras etapas 

ocorrem no ambiente virtual pela plataforma Moodle e a última etapa é presencial, composta 

por prova teórica e prática. Os melhores estudantes são selecionados para representar o Brasil 

na International Earth Science Olympiad, a Olimpíada Internacional de Ciências da Terra. A 

5ª OBAP ocorreu em Minas Gerais, sob a organização do Instituto Federal do Sul de Minas 

Gerais. 

  

Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação (CONNEPI) - é um evento 

promovido pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 

em parceria com a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O 

objetivo é difundir conhecimentos além das fronteiras acadêmicas, levando para o cotidiano 

dos brasileiros e dos setores de produção, a aplicação das pesquisas desenvolvidas nos 

laboratórios das instituições de ensino que integram a Rede Federal. Em 2015, o X CONNEPI 

ocorreu sob a organização do Instituto Federal do Acre (IFAC). 

  

Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - 

fundamentada numa história de construção de mais de 100 anos, com início em 1909, o 

Ministério da Educação, em conjunto com cada uma das 200 unidades que em 2008 formaram 

Rede Federal, inicia as comemorações do Centenário da Educação Profissional e Tecnológica 

no Brasil. O ciclo de eventos, 2008 – 2010, buscou registrar a história da formação de 

trabalhadores no país.  

Principais registros: 

  Mostra Fotográfica Itinerante 

  Obliteração de Selo Nacional Comemorativo 

  Medalha Nilo Peçanha 

  Livro do Centenário – Um Passado Vestido de Futuro. 

 


