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Brasília, 12 de março de 2014.
Nota Informativa Pronatec – 14/2014
Assunto: Repactuação 1-2014
Prezados/as,
A repactuação 2014/1 estará aberta no Sistec no período de 11 a 21 de março, para
que as instituições possam fazer os ajustes necessários para equacionar a quantidade de
vagas pactuadas no primeiro semestre 2014, de modo a atender as prioridades estabelecidas
para municípios, unidades de ensino e demandantes.
A Planilha de Apoio ao Planejamento da Repactuação 2014, disponível em
https://map.mec.gov.br/projects/pactuacao-2014/wiki/Inicio, deverá ser usada como referência
para definir o limite de vagas por mantenedora1 em cada município. As unidades de ensino
deverão utilizar as quantidades informadas na referida Planilha para facilitar a comparação da
quantidade de vagas propostas para 2014 com as matrículas executadas em 2013.
Conforme procedimentos descritos no manual anexo, a repactuação será realizada por
unidade de ensino, considerando o seguinte:
- o limite de vagas da mantenedora para o primeiro semestre de 2014 corresponde ao
total de matrículas executado em 2013;
- para definir as vagas de cada unidade de ensino é importante considerar como
referência o limite estabelecido para cada município, conforme a Planilha de Apoio;
- cada unidade de ensino poderá reduzir ou aumentar o número de vagas no município,
usando como referência a quantidade de vagas previstas para a mantenedora;
- cada unidade de ensino poderá realizar troca de cursos, aumento e diminuição da
quantidade de vagas e alteração de demandante, porém será necessária a aprovação do
demandante tanto para reduzir quanto para aumentar as vagas;
- não poderá haver troca de vagas de cursos técnicos para cursos FIC.
Especificamente no caso de cursos2 que em 2013 tiveram grande volume de oferta, e
que na homologação da Setec tiveram aprovação de 30% da oferta apresentada, será
necessário discutir previamente com a SETEC/MEC o aumento de vagas para além do
percentual homologado.
Nos casos em que a quantidade de vagas gerar carga horária diferente de 200 horasaluno, para mais ou para menos, a SETEC/MEC irá, excepcionalmente, homologar a
repactuação com base na Planilha de Apoio para que a mantenedora possa ofertar no primeiro
semestre a quantidade de vagas equivalente à execução de matrículas em 2013.
1

São exemplos de mantenedoras, o IFSP, a UFRN, o SENAC-MG, o SENAI-BA, a SEDUC AP, a UTRAMIG.

2

Auxiliar Administrativo, Recepcionista, Manicure e Pedicure, Cabeleireiro, Cabeleireiro Assistente, Maquiador,
Depilador, Porteiro e Vigia, Frentista, Inglês Básico, Espanhol Básico, Inglês Intermediário, Francês Básico, Francês
Intermediário, Espanhol Intermediário, Alemão Básico, Alemão Intermediário.
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Se, ao final da repactuação, a mantenedora tiver quantidade de vagas superior à
execução de 2013 poderá ter a sua oferta bloqueada até a regularização da situação.
Ressaltamos que nesse processo de repactuação devem ser contempladas as
modalidades cuja pactuação ainda não foi concluída:
- Pronatec EJA (Técnico Concomitante, FIC Fundamental, FIC Médio) – ver Notas
Informativas 06 e 016. No Caso do Pronatec EJA Integrado, a proposta de vagas será
apresentada pelo ofertante e aprovada pela SETEC/MEC, nos termos da Portaria MEC nº 168
de 2013, alterada pela Portaria MEC nº 114, de fevereiro de 2014, em função da necessidade
de tratamento específico para o valor a ser pago por hora-aluno. Caso a instituição tenha
proposta para essa modalidade, solicitamos que entre em contato com a SETEC/MEC para os
devidos encaminhamentos.
- Pronatec ProJovem Urbano - a Secadi/MEC realizará o procedimento de aprovação
das vagas, para que essas vagas sejam consideradas na repactuação.
- Pronatec Serviços Públicos – essa modalidade, que tem como foco a oferta de
cursos FIC para servidores públicos, será apresentada em webconferência no dia 17 de março,
às 16h.
- Pronatec Aprendiz - ver a Nota Informativa 017.
- Pronatec Vira Vida – ver a Nota Informativa 018.
- Pronatec PopRua – ver a Nota Informativa 019.
- Pronatec Juventude Viva – ver a Nota Informativa 020.
- Pronatec Defesa Civil – ver a Nota Informativa 021.
Cabe ratificar que os ajustes de vagas considerando o limite por município e
mantenedora faz-se necessário em virtude da disponibilidade orçamentária do Pronatec em
2014. É de conhecimento de todos que o resultado inicial da pactuação para o segundo
semestre superou as metas previstas para esse ano e, por isso, os parceiros ofertantes, em
articulação com os demandantes, devem estabelecer a priorização das vagas que serão
oferecidas no primeiro semestre.
Registramos que a 4ª edição do Guia Pronatec de Cursos FIC será publicada no Sistec
até o dia 17 de março.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelos telefones (61)2022-8978, (61)2022-8968,
(61)2022-8967.
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