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Brasília, 10 de setembro de 2013. 

 

NOTA INFORMATIVA 021/2013 

Assunto: Processo de Repactuação 

 

Informamos que o prazo para a repactuação será estendido até o dia 13 de 

setembro, para que possam concluir o replanejamento das vagas pactuadas. 

Ratificamos a importância e a necessidade de atender as demandas do Pronatec 

EJA, considerando as informações enviadas na Nota Informativa 012/2013, bem como 

a necessidade de atender aos demandantes que ainda não tiveram suas demandas 

contempladas.  

No caso da Rede Federal, ressaltamos que a modalidade Pronatec Mulheres Mil 

está disponível no SISTEC, cujo demandante é o Ministério do Desenvolvimento 

Social e de Combate à Fome (MDS). Solicitamos que contribuam para a integração 

dos gestores do  Mulheres Mil no processo de articulação junto ao demandante, visto 

que o Programa tem uma metodologia que prevê o acolhimento e a identificação de 

saberes das alunas. Essas ações começam com o processo de mobilização nas 

comunidades beneficiadas. Portanto, é fundamental a participação do Instituto 

Federal, juntamente com o demandante, na ação de mobilização e sensibilização das 

mulheres.  

Caso ocorram problemas nos procedimentos da repactuação, realizem o seguinte: 

1. A instituição (Gestor de Mantenedora) elabora a sua oferta e ajusta o SISTEC com 

os números corretos - É importante alinhar com as unidades de ensino para que após 

o ajuste não seja mais modificado dentro do sistema. 

2. A Instituição envia para o pronatec@mec.gov.br <javascript:> o pedido de 

repactuacao (com o printscreen da tela) e seus dados de mantenedora (ex. SENAI RJ, 

IFMG, etc) 

3.  A instituição informa para a SETEC/DIR o número do protocolo do pronatec para 

alexander.monteiro@mec.gov.br <javascript:>. 

4.  Assim que recebida, a demanda será encaminhada à Diretoria de Tecnologia da 

Informação (DTI) para ajuste. 

5. A DTI juntamente com a equipe técnica realizará o ajuste no SISTEC. Será efetuada 

uma replicação da repactuação para pactuação a fim de corrigir o saldo. 

6.  A DTI assim que finalizar o ajuste acionará a SETEC informando a conclusão. 

7. Assim que receber a confirmação da correção da repactuação a SETEC entrará em 

contato com a instituição a fim de verificar se os problemas de repactuação foram 

resolvidos. 
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8.  Caso ainda haja inconsistências deverá ser executado o procedimento novamente 

a partir do passo 2. 

Colocamo-nos à disposição, por meio do endereço eletrônico pronatec@mec.gov.br 

para eventuais esclarecimentos. 

 

Equipe Pronatec/Bolsa-Formação 
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