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Brasília, 03 de junho de 2014. 

 

NOTA INFORMATIVA 038/2014 

Assunto: Reunião demandantes e ofertantes  

 

 

Prezados/as, 

 

 Apresenta-se a seguir o conteúdo da reunião realizada no dia 20 de maio de 2014 com 
demandantes e ofertantes.  

 

1. PRONATEC CAMPO - Participação: Nilva Schroeder, Cássio Trovatto e Raquel Martins 

Considerando que a agricultura familiar é o foco do PRONATEC CAMPO e constitui-se 
uma política prioritária, faz-se necessário avaliar a pertinência e a repercussão dos cursos 
ofertados até o momento. Do ponto de vista quantitativo tem-se um número significativo de 
matrículas em cursos do eixo tecnológico de recursos naturais, resultado do esforço do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), dos demais demandantes e inclusive da 
inscrição on-line. Porém, cabe analisar se os cursos ofertados atendem as demandas 
específicas das políticas relativas à agricultura familiar e se correspondem aos pleitos 
realizados pelos movimentos sociais junto ao MEC e MDA. 

Encaminhamentos:  

- Realizar oficina com os ofertantes, demandantes e representação dos movimentos 
sociais para avaliar a modalidade PRONATEC CAMPO e efetuar os ajustes necessários. 

 

2. SISUTEC 2014/2 - Participação: Marcelo Feres, Nilva Schroeder, Cristiano Pereira, Maria 
Lúcia e Magda Soares 

O edital para a terceira edição do SISUTEC, cujas aulas devem iniciar no segundo 
semestre de 2014, será lançado no mês de junho. Este edital prevê a oferta de vagas no 
âmbito da bolsa formação e, além disso, a oferta de vagas gratuitas em cursos técnicos 
subsequentes presenciais ou à distância, sem o vínculo com a Bolsa-Formação do Pronatec.  

Esclarecimentos:  

- O repasse de recursos para as instituições privadas está condicionado à confirmação de 
frequência pelos estudantes. No caso dos SNA e das instituições públicas, o repasse não está 
diretamente vinculado ao registro de frequência.  

- O aproveitamento de disciplinas poderá ocorrer a partir do segundo período letivo. 
Porém o procedimento ainda não foi implantado no SISTEC. 

Encaminhamentos:  

- Verificar a possibilidade de abertura de período de ocupação das vagas cujas 
matrículas foram canceladas. 

- Corrigir a funcionalidade do SISTEC para impedir a duplicidade de matrícula.  

- Corrigir erros no módulo de frequência. 



- Revisar protocolos encerrados indevidamente no tele-atendimento. 

- Definir os procedimentos para o aproveitamento de estudos, no SISTEC. 

- Ajustar o SISTEC para efetuar os procedimentos relativos às turmas que não 
alcançaram a quantidade mínima de matrículas prevista no edital.  

- Ajustar o SISTEC para realizar o remanejamento de estudantes entre turmas. 

- Corrigir os casos de matrículas não confirmadas em função da falta de sincronia entre o 
prazo para confirmação no SISUTEC e o registro de cancelamento da matrícula no PROUNI.  

- Definir procedimento, no SISTEC, para junção de turmas. 

- Disponibilizar informações sobre os cursos técnicos subsequentes no BISISTEC.  

 

3. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - Participação: Nilva Schroeder 

As ações de monitoramento e avaliação in loco são coordenadas pela Diretoria de 
Políticas em articulação com a Diretoria de Integração de Redes. Estão previstas visitas em 
205 instituições que ofertam FIC, 150 instituições que ofertam cursos técnicos (especificamente 
nas unidades remotas) e 102 instituições que ofertam técnico subsequente, contemplando 318 
municípios nos 27 estados, incluindo todas as redes ofertantes. As unidades que serão 
visitadas foram escolhidas por sorteio.  

As visitas iniciaram em maio, porém em virtude do alto custo das passagens decorrente 
do período da Copa, serão suspensas e retomadas no mês de agosto.  

Encaminhamentos:  

- Aprimorar o envio de comunicações sobre as visitas, principalmente no caso de 
unidades remotas. 

- Enviar às instituições o relatório das visitas realizadas em 2013. 

 

4. REPACTUAÇÃO - Participação: Paulo Vinícius 

 O processo de repactuação foi encerrado a partir da aprovação das vagas ajustadas 
pelos ofertantes. O relatório final ainda apresenta problemas que vêm sendo corrigidos à 
medida que são identificados. Realizadas essas correções será disponibilizado o novo 
relatório.  

 Encaminhamentos:  

- Até o dia 20 de julho será adotado em caráter excepcional o prazo de 10 dias para efetuar 
as ofertas de turmas, sendo 5 para pré-matrículas e 5 para inscrições on-line.  

- O início das aulas dos cursos cujas vagas foram pactuadas no primeiro semestre deverá 
ocorrer até o dia 31 de julho.  

 

5. EXECUÇÃO E REPASSE FINANCEIRO - Participação: Érica Gallindo 

 O repasse de recursos tem sido realizado com base no acompanhamento da execução 
de matrículas de cada ofertante.  

 

6. PACTUAÇÃO 2014/2 - Participação: Marcelo Feres, Mariângela e Viviane (MTE) e Rafael 
(MDIC) 

Foi apresentada a proposta de procedimento para pactuação 2014/2, elaborada pelo 
MTE, MDIC e MDS, juntamente com a SETEC/MEC e foram coletadas contribuições para a 
referida proposta.  



A pactuação do segundo semestre ocorrerá em duas etapas: 

a) Será elaborado um mapa de demandas com as vagas identificadas pelos 
demandantes a partir de possibilidades de contratação imediata.  

b) Serão contempladas as demandas para vagas potenciais, na perspectiva de 
inserção futura no mercado de trabalho.  

Será observado o seguinte cronograma: 

- Até 16/06: Os demandantes enviam para a SETEC a demanda identificada (primeira 
etapa da pactuação); 

- De 17/06 a 24/06: A SETEC homologa e cadastra a demanda identificada no SISTEC; 

- De 25/06 a 01/07: Os ofertantes registram suas ofertas de acordo com o teto definido 
pela demanda identificada; 

- De 02/07 a 06/07: Os demandantes ratificam a primeira etapa da pactuação no 
SISTEC; 

- De 07/07 a 13/07: Os ofertantes registram suas ofertas de vagas potenciais (segunda 
etapa da pactuação); 

- De 14/07 a 20/07: Os demandantes avaliam e priorizam as ofertas; 

- De 21/07 a 27/07: A SETEC homologa as vagas da segunda etapa da pactuação. 

 

7. PRONATEC EJA - Participação: Mauro Silva (SECADI) 

Destacou-se a necessidade imperiosa de consolidar a articulação entre a educação 
profissional e tecnológica e a elevação de escolaridade para jovens e adultos.  

A SECADI/MEC ao longo do primeiro semestre organizou a rede de unidades 
demandantes que terão a atribuição de mobilizar o público de EJA para o público. 

Encaminhamentos: 

- Foram identificados os ofertantes que apresentaram propostas de vagas para o 
PRONATEC EJA e pretendem executá-las no primeiro semestre de 2014. 

- A SETEC/MEC providenciará a inserção dessas vagas no SISTEC para viabilizar a 
oferta imediata. 
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