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Brasília, 17 de dezembro de 2013. 

 

NOTA INFORMATIVA 027/2013 

Assunto: Descentralização de créditos orçamentários 2014 

 

O processo de homologação das vagas pela SETEC/MEC para oferta em 2014 no âmbito 
do Pronatec/Bolsa-Formação está em curso e o relatório estará disponível no SISTEC a 
partir do dia 19 de dezembro. 

O processo de cadastramento e aprovação de Termos de Cooperação para 
descentralização de créditos orçamentários relativos à execução da Bolsa-Formação 2014 
deverá ocorrer de acordo com o cronograma abaixo, para viabilizar o repasse em janeiro: 

Atividade Prazo 

Cadastramento dos Termos de Cooperação pelas instituições Até 27 de dezembro 

Análise dos Termos pela DDR/SETEC Até 8 de janeiro 

Encaminhamentos do FNDE para descentralização A partir de 9 de janeiro 

Ratificamos que o cadastramento dos Termos de Cooperação será realizado no SIMEC, 
com base nas orientações expressas no documento anexo.  

Reiteramos a importância e a necessidade de articular com a Pró-Reitoria de Administração 
ou equivalente os procedimentos relativos ao SIMEC para a descentralização de créditos da 
Bolsa-Formação, uma vez que este sistema já vem sendo utilizado para outras ações 
institucionais. 

Quanto aos recursos oriundos da ação 20RW, cabe ressaltar que poderão ser utilizados nas 
diversas naturezas de despesa diretamente relacionadas à atividade finalística – oferta de 
cursos técnicos e de formação inicial e continuada no âmbito do Pronatec/Bolsa-Formação. 
Naturezas de despesa relativas à Despesa de Capital continuam indisponíveis para a Bolsa-
Formação. 

Orientamos que a programação da execução seja feita mês a mês, de forma a facilitar a 
liberação do orçamentário, caso haja a necessidade de fazê-lo em parcelas. Para tal, 
recomendamos que seja utilizado o modelo de projeto básico que segue anexo. 

Colocamo-nos à disposição para sanar eventuais dúvidas: 

- Questões específicas da Bolsa-Formação – Renata Xavier – fone 061 2022-8692 / 
renata.xavier@mec.gov.br 

- Questões relativas ao preenchimento do Termo de Cooperação – Gisela Alves – fone 061 
2022-8603 / gisela.alves@mec.gov.br 

 

Equipe Pronatec/Bolsa-Formação 


