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Brasília, 15 de julho de 2013.

NOTA INFORMATIVA 12/2013
Assunto: Pronatec EJA
O PRONATEC EJA consiste na oferta gratuita de cursos técnicos nas formas integrada e
concomitante e de cursos de formação inicial e continuada, articulados à educação básica na
modalidade de educação de jovens e adultos, por intermédio a Bolsa-Formação, na perspectiva de
fortalecer e ampliar a articulação entre educação profissional e elevação de escolaridade.
Os cursos podem ser ofertados pelas instituições das redes públicas de educação profissional e
tecnológica e dos serviços nacionais de aprendizagem (SNA), na Bolsa-Formação Estudante aos
beneficiários com idade igual ou superior a 18 anos e que não tenham concluído o ensino médio, e na
da Bolsa-Formação Trabalhador aos beneficiários matriculados no ensino fundamental na modalidade
de EJA, com idade igual ou superior a 15 anos, com a possibilidade de parcerias entre os ofertantes e
escolas públicas das redes estaduais e municipais e, adicionalmente, no caso dos SNA, com
instituições dos serviços nacionais sociais (SNS).
A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI)/MEC
será o demandante responsável por articular as demandas do Pronatec EJA, em parceria com outros
demandantes que atuam na Bolsa-Formação.
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PÚBLICO BENEFICIÁRIO

UNIDADE DEMANDANTE

Exclusiva

Egressos do ensino fundamental,
inclusive na modalidade EJA e do
ProJovem Urbano, com idade igual
ou superior a 18 anos.

Secretarias municipais e
estaduais (órgãos gestores
da EJA e do ProJovem)

Compartilhada

Egressos do ensino fundamental,
inclusive na modalidade EJA e do
ProJovem Urbano, com idade igual
ou superior a 18 anos.

Secretarias municipais e
estaduais (órgãos gestores
da EJA e do ProJovem)

Compartilhada

Estudantes matriculados no ensino
Secretarias municipais e
fundamental EJA, com idade igual ou Secretarias estaduais
superior a 15 anos, e no ensino
(órgãos gestores da EJA)
médio EJA, com idade igual ou
superior a 18 anos.
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A oferta de cursos na modalidade Pronatec EJA, no caso da concomitância, pressupõe
articulação entre a instituição ofertante do curso de educação profissional e tecnológica e a instituição
ofertante da EJA, e o cumprimento dos seguintes requisitos:
- os cursos de formação inicial e continuada na forma concomitante à educação de jovens e
adultos, nos níveis fundamental e médio, deverão atender à carga horária mínima estabelecida no
Decreto nº 5.840/2006, que é de 200 horas;
- o horário das aulas deve ser ajustado conforme a disponibilidade dos beneficiários, para um
único turno, ou seja, alguns dias da semana serão destinados à EJA e outros ao curso técnico ou ao
FIC.
Em relação ao financiamento, registra-se o seguinte:
- nos cursos técnicos na forma integrada, será financiada a totalidade da carga horária do curso;
- nos cursos técnicos na forma concomitante e nos FIC será financiada pela Bolsa-Formação
apenas a parte de educação profissional.
Os cursos no âmbito do Pronatec EJA serão ofertados a partir do segundo semestre de 2013.
Cabe aos ofertantes articular junto às unidades demandantes a pactuação dos cursos e vagas, que
serão registrados no Sistec a partir do dia 22 de julho. Veja contatos de gestores da EJA na listagem
anexa.
No âmbito da Bolsa-Formação do PRONATEC, a articulação entre educação profissional e
elevação de escolaridade representa um desafio de ordem política e pedagógica, sobretudo porque o
público considerado beneficiário prioritário tem em seu perfil as marcas de um histórico de exclusão
escolar. Portanto, dentre as demandas a serem atendidas por intermédio da Bolsa-Formação, as
demandas da EJA são de elevada importância. Por isso, a conjunção de esforços para ampliar a oferta
de cursos técnicos nas formas integrada e concomitante e de cursos de formação inicial e continuada
articulados à EJA.
Equipe Pronatec/Bolsa-Formação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, Bloco "L", Anexo I
2º Andar, Sala 213—, Brasília, DF, CEP 70047-900
Fone: +55 61 2022-8557 —

