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Brasília, 17 de outubro de 2013. 

NOTA INFORMATIVA  

Assunto: Créditos orçamentários da Rede Federal  

 

Comunicamos que, a partir do preenchimento do formulário encaminhado pela SETEC/MEC aos 

dirigentes da Rede Federal e aos Coordenadores Gerais da Bolsa-Formação, no dia 11 de outubro, 

foram dados os devidos encaminhamentos para assegurar os créditos orçamentários referentes à 

execução da Bolsa-Formação em 2013. 

A partir da próxima semana, o FNDE procederá ao retorno dos créditos orçamentários 

descentralizados de acordo com as informações prestadas pelas instituições, em conformidade 

com o Plano de Trabalho que acompanhou o Termo de Cooperação. 

A título de informe, registramos o seguinte: 

1. Ampliação das vagas ofertadas 

- No caso de necessidade de saldo para ofertar novas vagas, a SETEC/MEC poderá efetuar 

créditos de horas-aluno pactuadas, recuperando vagas que não foram ocupadas em turmas 

ofertadas. Esse procedimento será realizado mediante solicitação da instituição ofertante.  

- Quando não houver horas-aluno a recuperar, a instituição poderá solicitar aditamento de vagas 

para novas ofertas ainda em 2013. 

- Caso a instituição não disponha de créditos orçamentários para as novas vagas, poderá solicitar 

aditamento de créditos orçamentários, mediante novo Termo de Cooperação. 

- Especificamente em relação aos cursos técnicos na forma subsequente, a instituição poderá 

utilizar créditos orçamentários já descentralizados. Nesse caso, deverá enviar à SETEC/MEC o 

Plano de Trabalho com as devidas alterações e respectivas justificativas, incluindo a execução 

desses cursos. Caso não tenha disponibilidade orçamentária, será necessário enviar o novo Termo 

de Cooperação para aditamento de créditos orçamentários. 

2. Remanejamento de valores entre elementos de despesa – As solicitações enviadas à 

SETEC/MEC foram devidamente encaminhadas junto ao FNDE e seguem seu fluxo normal.  

3. Continuidade dos cursos 2013-2014 – A SETEC/MEC construiu junto ao FNDE uma solução 

para que se possa assegurar a continuidade de turmas iniciadas em 2013, bem como iniciar turmas 

nos primeiros meses de 2014. Esse órgão está tomando as providências para que as instituições 

possam solicitar os créditos orçamentários ainda em 2013 e para que esses possam ser 

descentralizados a partir da disponibilidade do duodécimo, em janeiro de 2014. 

Reafirmamos que as ofertas de vagas em cursos técnicos e FIC programadas para 2013 terão 

seus recursos assegurados, desde que a instituição tenha seguido as orientações enviadas na 

Nota Informativa do dia 11 de outubro.  

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Marcelo Machado Feres 
Diretor de Integração das Redes de Educação Profissional e Tecnológica 
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