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Brasília, 10 de setembro de 2013. 

 

NOTA INFORMATIVA 020/2013 

Assunto: Pronatec Empreendedor 

 

O Pronatec Empreendedor é uma iniciativa do SEBRAE junto ao MEC, celebrada 

mediante Acordo de Cooperação Técnica, que tem como objetivo disseminar 

conteúdos relacionados ao empreendedorismo nos cursos ofertados no âmbito da 

Bolsa-Formação.  

Em reuniões realizadas com a participação dos ofertantes da Bolsa-Formação, do 

MEC e do SEBRAE, definiu-se que no ano de 2013 o PRONATEC Empreendedor será 

realizado em 15 cursos: 

• Cabeleireiro 

• Cuidador de idoso 

• Promotor de vendas 

• Montador e reparador de computadores 

• Técnico em informática 

• Eletricista residencial* 

• Motorista de transporte escolar 

• Pedreiro de alvenaria 

• Pintor de obras 

• Técnico em agroindústria 

• Bovinocultor de leite 

• Fruticultor 

• Horticultor orgânico 

• Salgadeiro  

• Manicure e Pedicure 

*Obs: Esse curso substitui o curso Eletricista de Linhas Elétricas de Alta e Baixa 

Tensão, acordado inicialmente, porque possui ação empreendedora mais aderente. 

O Pronatec Empreendedor compreende as seguintes etapas: 

1) Sensibilização: Nessa etapa pretende-se sensibilizar estudantes, professores e 
escolas para o tema do empreendedorismo. Serão entregues a esse público os 
seguintes materiais: 



 Para os estudantes: cartilha no formato de Mangá e 5 vídeos no 
formato de videoblog; 

  Para os professores: cartilha e vídeo para apresentar as vantagens de 
trabalhar com o tema do empreendedorismo e afirmar o protagonismo 
do professor para o sucesso de qualquer ação educacional; 

 Para as escolas: baú com o mote “aqui tem empreendedorismo”. O baú, 
símbolo da parceria da escola com o SEBRAE, será composto, dentre 
outras coisas, por publicações sobre empreendedorismo, guia com 
recomendações de sites e filmes que tratam do tema, banner, cartilha 
com apresentação do Pronatec Empreendedor, marcadores de livro, 
etc. 

O materiais serão encaminhados pelo SEBRAE aos ofertantes que realizarão 
os cursos anteriormente mencionados. 

2) Capacitação: essa etapa também contemplará ações para estudantes e 
professores: 

 Estudantes: será incorporado conteúdo sobre empreendedorismo com 
carga horária de 24 a 52 horas, que contemplará, dentre outras, as 
seguintes competências: compreender o mercado de trabalho e o 
mundo do trabalho para o desenvolvimento do seu projeto de vida; 
identificar os tipos de empreendedorismo e suas características; 
reconhecer a importância do desenvolvimento de atitudes 
empreendedoras para o seu projeto de vida e desenvolver um plano de 
vida e carreira. 

 Professores: os professores serão os responsáveis pelo 
desenvolvimento dos conteúdos relativos ao empreendedorismo e, para 
tanto, será oferecida uma capacitação on-line com quatro semanas de 
duração, contemplando o repasse e o estudo referente à formação de 
alunos e um módulo voltado para a aplicação de objetos de 
aprendizagem em contextos diversos.  

3) Premiação: para professores, haverá um Concurso de Objetos de 
Aprendizagem, que selecionará objetos educacionais que integrarão o 
repositório de acesso público do MEC, bem como o site do Pronatec 
Empreendedor. Outra frente de premiação será na modalidade equipe, 
formada por estudantes, professores e gestores ligados ao Pronatec. O edital 
para as duas premiações tem previsão de lançamento para a 2ª quinzena de 
setembro. 

As instituições ofertantes, a partir de setembro de 2013, deverão agregar o módulo 

‘Plano de Vida e Carreira’, com carga horária de 24 horas, aos cursos que 

integrarão o Pronatec Empreendedor. Existem, ainda, os módulos “Atitudes 

Empreendedoras”, com 16 horas, e “Mundo do Trabalho, com 12 horas, que 

poderão, opcionalmente, integrar o currículo dos 15 cursos. 

O conteúdo correspondente à carga horária de 24 horas poderá ser desenvolvido 

por meio de uma disciplina específica ou em algum componente curricular já 

existente. Ressalta-se a importância de desenvolver esses conteúdos, observando 

a lógica temporal dos encontros propostos para o módulo. 

É oportuno e relevante registrar que a capacitação dos professores vem sendo 

realizada desde junho de 2013. As redes ofertantes indicaram os nomes dos 

professores envolvidos com os cursos que farão parte do Pronatec Empreendedor. 



Caso os professores responsáveis pelos conteúdos vinculados ao 

empreendedorismo ainda não tenham realizado a capacitação, entre em contato 

com o SEBRAE imediatamente - Flávia Azevedo Fernandes – fone:10(61)3348-

7529, e-mail: flavia.azevedo@sebrae.com.br. Em setembro e outubro de 2013, 

haverá mais duas turmas. Em 2014, novas turmas serão abertas.  

Por fim, solicitamos o apoio dos ofertantes para divulgação e inscrição no 1º 

Premio Pronatec Empreendedor, Concurso de Objetos de Aprendizagem, que terá 

a cerimônia de premiação em dezembro de 2013. Em breve serão enviadas as 

informações sobre esse concurso. 

 

 

 Equipe Pronatec/Bolsa-Formação 
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