


Dinâmica do 
Encontro:

Apresentação dos Temas

Principais Aspectos

Base Legal

Procedimentos

Interação

 Ao final de cada 
tema, espaço aberto 
para até cinco 
perguntas

 Dois minutos para 
cada pergunta



PRONATEC - Objetivos do Programa

• O Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego foi criado 

pelo Governo Federal, em 2011, com 

objetivos de:

 Fomentar e apoiar a expansão da rede 
física de atendimento da educação 
profissional e tecnológica; 

 Ampliar e diversificar a oferta de 
educação profissional e tecnológica 
gratuita no país;

 Integrar programas, projetos e ações de 
formação profissional e tecnológica; e

 Democratizar as formas de acesso à 
educação profissional e tecnológica para 
públicos diversos.



Sistema da Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica.

SISUTEC
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Seleção de Propostas de Oferta
• Critérios Eliminatórios

– Participação nos últimos censos publicados
• Censo Escolar da Educação Básica

– Informar dados da educação profissional

• Censo da Educação Superior, nos caso das IES

– Certidão Negativa de Débitos Conjunta
• Tributos Federais e Dívida Ativa da União

– Supervisão SERES, no caso das IES
– Supervisão FNDE
– Valor hora-aluno discrepante

• Acima de 170% da média dos valores propostos

– Valor acima dos limites estabelecidos por eixo tecnológico
• Por região e turno



Seleção de Propostas de Oferta
• Distribuição das vagas

– Prioridade de 30% para Norte e Nordeste
– Interiorização
– Garantir que cada município com instituição participante tenha vagas aprovadas
– Priorização de aprovação

• Instituições públicas
• Escolas Técnicas de Nível Médio
• Instituições de Ensino Superior

• Critérios Classificatórios
– No Caso da IES,

• CPC Contínuo do curso correlato e valor hora-aluno

– No Caso de ETNM
• Valor hora-aluno

• Homologação das vagas aprovadas



Recursos Administrativos





Questões Operacionais.

SISUTEC



Registro de Frequência e Situação

• Regularização de Matrículas de 
Estudantes

• 20 de maio

• Novas Situações

• Estudantes cancelados presentes 
nos registros de frequência

• Registrar situação de Abandono

• Registros de Trancamento





Período de Férias

• Será feito da mesma forma dos 
registros regulares mensais

• A marcação das férias será registrada 
por oferta

• Não serão registradas presenças e 
faltas

• Estudante confirma mês de férias da 
mesma forma dos registros regulares



Período de Férias - Requsitos

• Para cada oferta poderá ser 
selecionado um mês de férias por ano

• Férias retroativas e alterações de 
período poderão ser lançadas caso
não haja registros de frequência já
confirmados pelos alunos

• Caso as férias não ocupem um mês
cheio, não há a necessidade de 
lançamento.





Registro de Diploma.

SISUTEC



• Modelos Disponíveis em:

• http://map.mec.gov.br – Pronatec/Bolsa-Formação – Wiki – Documentos Diversos

http://map.mec.gov.br/


• Situação de Matrícula:
• CONCLUÍDA

• Validação
• Sistec.mec.gov.br/validadenacional





Valores e Repasses



•EXEMPLO:
• Carga Horária: 1200h

• Valor hora/aula: R$ 5,40

• Valor Total do Curso: R$ 6.480,00

• Data de Início: 15/04/2014

• Data de fim:    30/10/2015

• Quantidade de meses: ????



•EXEMPLO:
• Carga Horária: 1200h

• Valor hora/aula: R$ 5,40

• Valor Total do Curso: R$ 6.480,00

• Data de Início: 15/04/2014

• Data de fim:    30/10/2015

• Quantidade de meses: 18(???)

• Mensalidade:  R$ 6480,00 / 18 = R$ 360,00



•EXEMPLO:
• Carga Horária: 1200h

• Valor hora/aula: R$ 5,40

• Valor Total do Curso: R$ 6.480,00

• Data de Início: 15/04/2014

• Data de fim:    30/10/2015

• Quantidade de meses: 19
• Quantidade de registros de frequência

• Mensalidade:  R$ 6480,00 / 19 = R$ 341,05



•Motivos de divergências em uma mesma oferta:
• Ajuste do cálculo da mensalidade

• Saldo a pagar por estudante

• Foco no valor  total a ser repassado por estudante

•Ajuste por limite máxímo de carga horária custeada





Comunicação.

SISUTEC

Publicações no Diário Oficial da União

Notas Informativas

Ofícios Circulares

Portais: 

pronatec.mec.gov.br

map.mec.gov.br

sistec,mec.gov.br

.



Considerações Finais.
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