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Brasília, 09 de junho de 2014. 

 

NOTA INFORMATIVA 039/2014 

Assunto: Pronatec Empreendedor – Esclarecimentos e Mobilização  

 

No dia 10 de setembro de 2013, foi enviada aos parceiros do Pronatec/Bolsa-
Formação a Nota Informativa 020/2013, que discorre sobre o Acordo de Cooperação 
Técnica entre MEC e SEBRAE para a implementação do Pronatec Empreendedor. 
Essa iniciativa tem como objetivo disseminar o tema empreendedorismo nos cursos do 
Pronatec. São 15 cursos pactuados, que inserem em seu currículo conteúdos 
relacionados ao empreendedorismo (cabeleireiro; cuidador de idoso; promotor de 
vendas; montador e reparador de computadores; técnico em informática; eletricista de 
linhas elétricas de baixa tensão; motorista de transporte escolar; pedreiro de alvenaria; 
pintor de obras; técnico em agroindústria; bovinocultor de leite; fruticultor; horticultor 
orgânico; salgadeiro; manicure e pedicure). 

A operação do Pronatec Empreendedor acontece por meio das seguintes ações: 

1. Sensibilização: distribuição de cartilha e videoblog para os estudantes; de 
cartilha e vídeo para os professores; e do Baú do Saber para o acervo da 
biblioteca da escola. 

2. Capacitação: oferta de capacitação de professores a distância, no formato on-
line, com duração de 32 horas; realização de disciplina para os estudantes, 
com duração de até 52 horas, organizada em três módulos. 

3. Premiação: reconhecimento de experiências exitosas realizadas por 
professores e alunos. A 2ª edição acontecerá no 2º semestre de 2014.  

Os materiais relacionados às etapas de sensibilização e capacitação já começaram a 
ser enviados para as escolas. Os endereços de envio desses materiais são fornecidos 
pelas ofertantes. Ao receber os materiais, o responsável deve retornar a Declaração 
de Recebimento para o Sebrae Nacional, no endereço SGAS Quadra 605, Conjunto 
A, Asa Sul. CEP: 70.200-904. 

Até o momento, 2.174 professores foram capacitados para ministrar o Pronatec 
Empreendedor. Procure informações com o seu ofertante sobre docentes capacitados 
em seu estado. 

Caso a sua instituição de ensino ofereça Pronatec Empreendedor e ainda não tenha 
recebido os materiais de Sensibilização e Capacitação, favor entrar em contato com o 
Sebrae Nacional. 

Cabe ressaltar que as relações de professores a serem capacitados, bem como as 
listagens das escolas e das turmas que oferecem Pronatec Empreendedor, devem ser 
periodicamente alinhadas com o Sebrae Nacional, por meio da sua representação 
nacional. 
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