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APRESENTAÇÃO 

 

  A Rede Nacional de Certificação Profissional (Rede CERTIFIC) é originária de uma ação conjunta 

dos Ministérios da Educação e do Ministério do Trabalho e Emprego, consolidada, inicialmente, por 

meio da Portaria Interministerial nº 1.082, de 20 de novembro de 2009, e reorganizada por meio da 

Portaria Interministerial nº 05, de 25 de abril de 2014.  

 A Rede CERTIFIC foi instituída para responder à necessidade de uma política pública efetiva de 

reconhecimento e certificação de saberes profissionais, aliada à elevação de escolaridade, para 

contemplar a grande parcela de brasileiros que não possuem sequer a educação básica obrigatória 

completa e aqueles que ainda não são alfabetizados ou são analfabetos funcionais, estando ora 

desempregados, ora colocados no mundo do trabalho informal em condições precárias. 

 Existe uma função social relevante que o reconhecimento e a certificação de saberes 

profissionais devem cumprir, e que justifica certo entusiasmo na ascensão no mundo do trabalho e na 

educação. Trata-se do reconhecimento de aprendizagens adquiridas na prática do trabalho. A 

certificação oferece oportunidade de recuperar os conhecimentos, habilidades e boas práticas geradas 

pelo trabalhador na sua lida cotidiana. 

 Tendo em vista a reorganização da Rede CERTIFIC, apresenta-se o presente documento 

orientador, organizado em sete capítulos. Na Introdução, contextualiza-se a dinâmica de 

desenvolvimento sociocultural da sociedade contemporânea, apontando desafios e superações 

necessárias para a educação e o trabalho, imprimem-se as demandas por certificação profissional e 

apresenta-se um histórico do processo de criação e de reorganização da Rede CERTIFIC. O segundo e o 

terceiro capítulos dispõem sobre o referencial legal e o referencial teórico para a avaliação e o 

reconhecimento de saberes. Na sequência, no quarto capítulo são ratificados e defendidos os princípios 

para a certificação profissional. O quinto capítulo dedica-se à apresentação da organização da Rede 

CERTIFIC – finalidades, constituição, estrutura de governança e modalidades de certificação profissional 

–, caracterizando o público beneficiário e as atribuições dos atores envolvidos. Os dois últimos capítulos 

destinam-se à descrição das etapas de preparação e de desenvolvimento do processo de certificação 

profissional. E, por fim, após as referências bibliográficas, são apresentados apêndices que apresentam 

modelos de documentos a serem utilizados nos processos de certificação profissional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A Educação deve ser vista como um dos principais eixos para qualquer plano de crescimento 

econômico e social. Portanto, nosso grande desafio encontra-se no planejamento e na implementação 

de políticas públicas que contemplem e promovam esse desenvolvimento sem desconsiderar o contexto 

do mundo do trabalho, do conhecimento e do ensino.  

 O mundo do trabalho está sendo desenhado, cada vez mais, a partir do desenvolvimento e do 

emprego de tecnologias complexas agregadas à produção e à gestão, o que exige do trabalhador um 

nível de escolaridade e de qualificação cada vez mais elevados.  

 A maioria dos trabalhadores sem qualificação profissional depende do trabalho informal e de 

políticas de assistência social do Governo, sujeitando-se a uma situação de não acesso e impotência 

diante do atual progresso científico, tecnológico e econômico que o país vivencia. A falta de qualificação 

profissional deve ser entendida no contexto do analfabetismo e da demanda por escolaridade. O Brasil 

apresenta o seguinte quadro de analfabetismo e de demanda por escolaridade (IBGE, 2011): 

 Em 2009, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 20,4% dos brasileiros com mais de 15 anos não 

conseguiam participar de todas as atividades em que a alfabetização é necessária. 

 Em 2011, 30,5 milhões de brasileiros eram considerados analfabetos funcionais. A maioria 

desses analfabetos funcionais está no Norte e Nordeste, onde 25,3% e 30,9% da população, 

respectivamente, faz parte desse grupo. A região Sudeste é a que apresenta o melhor 

cenário em relação ao índice, com 14,9% de analfabetos funcionais, seguida pela Sul 

(15,7%) e Centro-Oeste (18,2%).  

 Somem-se a esses os brasileiros que concluíram o ensino médio, mas não conseguem melhoria 

nas condições de emprego por não possuírem formação profissional reconhecida e que dependem, em 

sua maioria, do trabalho informal e das políticas de assistência social do Governo. 

 Na perspectiva de minimização dessa realidade, fazem-se necessárias a consolidação de políticas 

públicas e a gestão conjunta de diversas instituições envolvidas e engajadas nessa problemática. A 

redução do analfabetismo e a elevação da escolaridade dependem de medidas que atraiam os adultos 

para a escola e combatam as desigualdades sociais. 

 Como parte da política pública de ampliação das oportunidades de acesso à formação 

profissional, em 2003, teve início a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (Rede Federal), que deverá congregar, até 2014, 562 unidades de ensino em 512 municípios 

brasileiros. Com essa expansão, a Rede Federal passou a abranger todos os estados brasileiros e o 

Distrito Federal, oferecendo cursos de formação inicial e continuada (FIC), cursos técnicos de nível 

médio, cursos superiores de tecnologia, licenciaturas, bacharelados e pós-graduação. 

 Em 2011, foi lançado o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), 

em resposta à demanda da sociedade pela ampliação das oportunidades de formação profissional. O 

PRONATEC foi criado com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 

educação profissional contribuindo para a melhoria da qualidade da educação básica e ampliando as 

oportunidades educacionais dos trabalhadores. O programa nasceu para atender, prioritariamente, aos 
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estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos, aos 

trabalhadores e aos beneficiários dos programas federais de transferência de renda. Para cumprir a sua 

finalidade, o PRONATEC reúne um conjunto de iniciativas com uma proposta de oferta de oito milhões 

de vagas até o final do ano de 2014. As iniciativas incluem a expansão física das redes públicas federal, 

distrital e estaduais com a construção e ampliação de escolas de educação profissional em todo o país, 

redução da capacidade ociosa das instituições, ampliação da oferta de educação profissional à distância 

e a oferta da Bolsa-Formação Estudante e Trabalhador, além de garantir o cumprimento do acordo de 

gratuidade dos serviços nacionais de aprendizagem e possibilitar a contratação de financiamento para 

cursos técnicos (FIES Técnico1). 

 O processo de estruturação de oferta de vagas pelo PRONATEC está fundamentado nas redes de 

educação profissional reconhecidas no país – redes públicas federal, estaduais, distrital e municipais de 

educação profissional e tecnológica, e os serviços nacionais de aprendizagem (SENAI, SENAC, SENAR e 

SENAT). Essas redes realizam o papel de ofertantes de vagas de educação profissional tanto em cursos 

técnicos quanto em cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional (cursos FIC). As 

instituições ofertantes têm, portanto, o desafio de articular novas estratégias que contribuam para a 

redução do analfabetismo e para o aumento da formação profissional com elevação da escolaridade de 

brasileiros que se encontram à margem do mercado competitivo de empregos e da cadeia produtiva 

como um todo. 

 Observa-se um envolvimento bastante significativo de instituições formadoras e do 

empresariado com o processo educativo, o que tem legitimado a iniciativa do governo e fortalecido a 

presença dos especialistas na discussão e formulação de mecanismos de consolidação da diversidade 

dos caminhos para a educação. A certificação profissional pode se beneficiar e contribuir com esse 

momento do desenvolvimento do país, assumindo duplamente o papel de indutor da qualidade na 

produção e de mecanismo hábil de promoção da igualdade de oportunidades para variados segmentos 

da sociedade. 

 No âmbito educacional, a certificação profissional apresenta compromisso com a educação 

permanente ou formação continuada, como um fator que deve acompanhar o indivíduo por toda a vida. 

O fato de ser um instrumento que exige estreita articulação com os programas de educação profissional 

cria as condições para uma educação contínua, com benefícios para o trabalhador, que recebe a 

certificação e pode dar continuidade a sua formação profissional; para o setor produtivo; e para a 

sociedade, confluindo para satisfazer os anseios por melhores condições de vida e oportunidades de 

inserção econômica. 

 Nesse sentido, a Rede Nacional de Certificação Profissional (Rede CERTIFIC) compõe 

oportunidade de reconhecimento e certificação de saberes do trabalhador, além da elevação da 

escolaridade por meio de metodologias e sistemas que permitem identificar, avaliar e certificar esses 

conhecimentos, os quais determinam o itinerário formativo necessário ao prosseguimento de estudos 

                                                           
1
 O FIES Técnico é um Programa de Financiamento Estudantil que oferece uma linha de crédito para facilitar o 

acesso de estudantes e trabalhadores empregados ao ensino técnico e profissional. Ele possui duas modalidades: o 
FIES Técnico – Estudante que oferece empréstimos a pessoas com ensino médio completo que queiram fazer 
cursos técnicos em instituições privadas ou nos Serviços Nacionais de Aprendizagem; e o FIES Técnico – Empresa 
que oferece financiamento a empresários que queiram investir na capacitação de seus funcionários. 
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e/ou exercício de atividades laborais com o objetivo de melhorar as condições de vida e de trabalho 

desse contingente de trabalhadores.  

 Assim, as políticas de educação profissional e tecnológica aliadas às políticas de trabalho e 

emprego precisam planejar ações que possibilitem atingir patamares necessários ao desenvolvimento 

social e econômico. Com isso, o país ganha em competitividade, os sistemas educacionais terão 

melhores resultados para orientar seus cursos e a sociedade terá a sinalização mais clara de suas 

necessidades, interesses e oportunidades do mundo do trabalho e das demandas da comunidade. 

Certificação profissional: demanda do mundo do trabalho e direito do trabalhador 

 Na sociedade brasileira, desde o final do século XX, observam-se significativas mudanças no 

mundo do trabalho. Essas mudanças decorrem do franco desenvolvimento do processo de 

reestruturação produtiva, do capitalismo global que afeta diretamente a vida do trabalhador e sua 

formação profissional. 

 Um novo perfil de trabalhador é solicitado pelo mundo do trabalho, em que a educação passa a 

ser um dos diferenciais na atuação profissional e na aquisição e manutenção do emprego, em virtude da 

grande demanda de profissionais qualificados. Esse fator estabelece que a formação do trabalhador 

deverá ser contínua e transpor a leitura e a escrita, além de sua formação profissional seguir o padrão 

de eficácia, eficiência e efetividade. 

 Em 1996 ocorreu a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 

9.394/1996. Essa Lei, no Capítulo III, art. 39, introduziu a modalidade de “educação profissional” na 

educação brasileira, e a integrou às diferentes formas de educação: “A educação profissional integrada 

às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” (BRASIL, 1996). 

 Dessa forma, ficou estabelecido que o desenvolvimento permanente das aptidões dos 

estudantes deveria ser a sua preparação para a vida produtiva. Após a promulgação dessa lei, o governo 

realizou as reformas pretendidas para a educação profissional por meio do Decreto nº 2.208/1997, da 

Portaria nº 646/1997 e da Resolução CNE/CEB nº 04/1999. Em 2004, a partir da demanda da sociedade, 

das instituições de ensino, dos profissionais e pesquisadores da educação profissional, novas mudanças 

foram realizadas na educação profissional com a revogação do Decreto nº 2.208/1997 e a publicação do 

Decreto nº 5.154/2004. 

 Os problemas da política de formação e qualificação profissional começam, com base em seus 

objetivos, especialmente no que concerne à relação entre a escola e o trabalho. A educação profissional 

tinha o papel de fornecer a qualificação social na forma de conhecimentos e habilidades para os jovens 

e adultos se adaptarem às novas demandas do mercado, e a relação entre empresa e escola não 

ultrapassava àquela existente entre cliente (empresa) e fornecedor (escola). 

 Os trabalhadores sempre resistiram a esta redução do valor do seu conhecimento (e, 

consequentemente, da redução da sua autonomia) que a manufatura, depois a linha de montagem, 

propiciou. Já as análises humanistas do processo de trabalho, visando reduzir o absenteísmo e as perdas 
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da produção por defeitos de fabricação, perceberam a necessidade de “enriquecer o trabalho”, 

reconhecendo o papel dos indivíduos e do seu conhecimento no processo produtivo. 

 As organizações dos trabalhadores, de modo a enfrentar a demissão causada pela mudança da 

base tecnológica e pelas novas técnicas de gestão (conhecidas coletivamente como “transformações no 

mundo do trabalho”), passaram a exigir políticas públicas e das empresas (via negociação coletiva) 

envolvendo elevação de escolaridade, formação profissional e certificação de saberes. Aqui fica 

evidente que o trabalho não apenas implica na produção de saberes técnicos, mas também saberes 

sobre as relações de e no processo e local de trabalho. 

 Em torno da demanda de certificação dos saberes do trabalhador, formam-se no final do  

Século XX, várias vertentes, a saber: 

 Certificação de Pessoas: derivada da certificação de processos, também chamada de 

acreditação profissional, destinada a obter altos padrões de conformidade, no âmbito das 

normas da International Organization for Standardization – Organização Internacional para 

a Padronização, executada por entidades privadas, sem vinculação com as políticas 

públicas; 

 Certificação Educacional: destinada a reconhecer conhecimentos prévios, como parte da 

obtenção de certificados e diplomas escolares, tanto da educação básica quanto da 

educação profissional e superior, sempre articulada com elevação da escolaridade, sendo 

desenvolvida no âmbito dos Sistemas Nacionais de Educação; 

 Certificação Ocupacional: destinada a reconhecer conhecimentos vinculados aos postos de 

trabalho e às ocupações, de acordo com as normas da Classificação Internacional das 

Ocupações, desenvolvida e mantida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

sendo desenvolvida no âmbito dos Sistemas Públicos de Emprego. 

 Do ponto de vista metodológico, em diversos países foi adotada a chamada “certificação por 

competências”. Entretanto, como a noção de competência varia de país a país (e mesmo dentro do 

mesmo país), a sua adoção no Brasil não atingiu todas as redes de formação profissional, muito 

provavelmente pela discrepância dos modelos de origem com a realidade brasileira. Tal perspectiva está 

longe de ser um consenso, devendo ser superada por um modelo que leve também em consideração 

fatores diversos, como: 

 níveis e exigências de escolaridade;  

 forma e tipo de aquisição de experiências;  

 diversidade estrutural do mundo do trabalho, inclusive quanto aos aspectos regionais; 

 institucionalidade das relações de trabalho; 

 evolução da demanda da mão-de-obra qualificada pelo mercado de trabalho;  

 demanda por mão-de-obra vinculada aos objetivos estratégicos nacionais; 

 composição etária, étnica e relações de gênero da força de trabalho; e 

 desenvolvimento do sistema nacional de educação e do sistema público de emprego. 

 Em outras palavras, é preciso pensar a certificação de trabalhadores como algo mais que a 

conformidade com que o mercado exige stricto sensu. Ao contrário, pensar a certificação como 

aumento de oportunidades e possibilidades destes trabalhadores (re)ingressarem na escola, de se 
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manterem ou ascenderem no exercício de atividades laborais, em condições de trabalho decente2 e 

como um processo em que uma nação aproveita o momento histórico e a curva demográfica para 

incluir, eliminar a miséria e alavancar o seu desenvolvimento sócio econômico ambiental. 

 A certificação dos trabalhadores, nessa perspectiva, não é apenas educacional, nem apenas 

ocupacional, muito menos somente de processo. Ela é certificação profissional, na medida em que: 

 reconhece socialmente os saberes construídos ao longo da vida, vinculados a uma ou mais 

ocupações, associados a uma profissão, entendida como o percurso do trabalhador no 

mundo do trabalho. Desta maneira, engloba a certificação do conhecimento não apenas 

tecnológico, mas também aquele vinculado à sua atuação como um profissional integral, 

cidadão consciente da importância de seu trabalho para o desenvolvimento de uma 

sociedade mais justa; 

 possibilita a retomada e prosseguimento de estudos na educação profissional, por 

estabelecer uma base concreta para o itinerário formativo em profissões afins, do mesmo 

eixo tecnológico ou correlato; 

 assinala e articula a oportunidade de elevação da escolaridade, exigência permanente do 

mundo do trabalho, quer em empresas privadas ou públicas, quer em atividades 

empreendedoras ou de economia solidária; 

 possibilita uma articulação com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, em 

especial com intermediação de mão de obra. 

 Esta perspectiva inclusiva e democrática, embora seja bem distante do modelo anglo-saxão 

centrado no posto de trabalho, se aproxima da política pública francesa de Validação de Aquisição de 

Experiências (VAE), e com toques do programa português de equivalência de saberes do trabalho e 

saberes escolares, e não pode prescindir, pelos argumentos anteriores, de um olhar focado na realidade 

brasileira, caracterizada por: 

 baixa escolaridade, sobretudo entre os trabalhadores rurais, trabalhadores da construção 

civil, trabalhadores domésticos, feirantes e ambulantes, trabalhadores em asseio e 

conservação, catadores de material reciclável, entre outros; 

 experiência adquirida enquanto trabalho infantil ou precário (desde informal à ilegalidade e 

o trabalho escravo), para os trabalhadores acima de 25 anos; 

 diversidade quanto ao porte das empresas, formas de trabalho, regiões e, dentro delas, 

estados, meso e microrregiões; 

 sobrevivência do fordismo e sua mutação em hiperfordismo, que não demanda 

trabalhadores qualificados, nem escolarizados, ao lado de empresas de classe mundial;  

 introdução de tecnologias, inclusive de gestão desigual; difusão da tecnologias no âmbito 

público, domiciliar e nas pequenas empresas de serviços; demanda de pessoas altamente 

qualificadas nas empresas de tecnologia de fronteira (biotecnologia e nanotecnologia; 

                                                           

2 O trabalho decente, para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), se refere ao respeito aos direitos no trabalho, e é o ponto de 

convergência de seus quatro objetivos estratégicos: liberdade sindical  e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; eliminação 

de todas as formas de trabalho forçado; abolição efetiva do trabalho infantil; eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de 

emprego e ocupação, a promoção do emprego produtivo e de qualidade, a extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social. 
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engenharia genética, fármacos, engenharia de materiais; processamento e tratamento 

sofisticado de dados-modelagem etc.); 

 permanência de altos índices de trabalho não formalizado, embora decrescentes, e 

inexistência de liberdade e autonomia sindical plena; 

 esforço de erradicar a miséria e a fome no Brasil, além da garantia dos direitos a educação, 

cultura, saúde, água, luz, segurança e bem estar, o que exige trabalhadores qualificados e, 

em consequência, formação e certificação profissional; 

 necessidade de aproveitar a janela demográfica brasileira para incorporação mais ampla 

das mulheres e igualdade de oportunidades e reparação para negros e indígenas; e 

 necessidade de ampliar e fortalecer institucionalmente os sistemas de educação e de 

seguridade social, especificamente o sistema público de emprego, tradicionalmente 

incompleto no nosso país. 

 Toda a caracterização anterior impõe a certificação profissional como política pública, 

necessária e complementar à formação e à orientação profissionais, como forma de garantir o direito à 

qualificação, por sua vez elemento estruturante para a garantia do direito à educação e ao trabalho, 

previstos na Constituição Federal (BRASIL, 1988) e na LDB.  

 Enquanto política pública, a certificação profissional deve ser gratuita e estar sob controle social. 

Como fato social que interessa a trabalhadores e empresários deve contemplar, em seu modelo de 

gestão, a participação de suas representações em diversos níveis, como forma de garantir, para além do 

processo formal de reconhecimento de saberes, o reconhecimento social que permitirá a aceitação, 

pela sociedade, dos profissionais certificados e a certificação obtida de forma útil e competente 

possibilitando sua acessibilidade aos sistemas formais de educação e a perspectiva de educação 

permanente. 

Criação e reorganização da Rede CERTIFIC: breve histórico 

 Na perspectiva de ação cooperada para ampliação de oferta de programas educacionais 

inclusivos, o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho e Emprego instituíram, por meio da 

Portaria Interministerial nº 1.082/2009, a Rede CERTIFIC. 

 A Rede CERTIFIC constitui-se como uma política pública de Educação Profissional e Tecnológica 

voltada para o atendimento de trabalhadores jovens e adultos que buscam o reconhecimento formal de 

saberes, conhecimentos e competências desenvolvidos em processos formais e não formais de 

aprendizagem e na trajetória de vida e trabalho, por meio de processos de certificação profissional. 

 A Rede CERTIFIC não se configura como uma política compensatória, mas busca consolidar-se 

como política de Estado na direção de corrigir desigualdades sociais e resgatar direitos dos 

trabalhadores. Nessa perspectiva, pensar uma política de reconhecimento e certificação de saberes 

significa pensar um novo conceito de sujeito social, em que a ação produtiva não se limita à habilidade 

de realização de uma tarefa ou à flexibilidade de adaptar-se às mudanças no mundo do trabalho. Mais 

que isso, significa a desconstrução de conceitos, resignificando-os a partir dos saberes empíricos dos 

trabalhadores. 



REDE CERTIFIC :: DOCUMENTO ORIENTADOR 2014 

11 

 

 Entre 2009 e 2011, diversas ações de fomento e de formação foram desenvolvidas pelo 

Ministério da Educação por meio de chamadas públicas, de modo a dotar as instituições da Rede 

Federal dos recursos necessários à consecução dos objetivos planejados para a Rede CERTIFIC. A 

formação continuada de docentes, técnicos administrativos e gestores da Rede Federal foi realizada 

com vistas à implantação e realização das etapas que constituem a preparação e o desenvolvimento do 

processo de reconhecimento de saberes e certificação profissional. 

 As ações de certificação profissional por meio da Rede CERTIFIC tiveram início em 2011 e foram 

desenvolvidas pelas instituições que compõem a Rede Federal, mais especificamente, pelos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Institutos Federais). As certificações foram realizadas em 

programas de pesca, construção civil, turismo e hospitalidade, música e eletroeletrônica.  

 Entretanto, não obstante todas as estratégias e ações desenvolvidas pelo Ministério da 

Educação, foi identificado em 2012, por meio de instrumentos de monitoramento, que, desde a 

implantação da Rede CERTIFIC somente 3.567 trabalhadores foram atendidos em processos de 

reconhecimento de saberes. Destes, 134 trabalhadores receberam a certificação e outros 1.161 foram 

encaminhados para cursos FIC e/ou de elevação de escolaridade (PROEJA FIC3), para que obtivessem a 

formação complementar necessária ao recebimento do respectivo certificado.  

 Com esse quadro, foi realizado um processo de supervisão e avaliação, com monitoramento in 

loco nas instituições da Rede Federal que desenvolveram processos de reconhecimento de saberes e 

certificação profissional com fomento do Ministério da Educação. A supervisão teve como objetivo 

avaliar a implantação da Rede CERTIFIC e os processos de reconhecimento de saberes, detectar 

potencialidades e fragilidades e propor melhorias para a Rede CERTIFIC. Nessa ação, foram visitadas 36 

unidades de ensino de 19 Institutos Federais e avaliada a implementação de 27 perfis de certificação 

profissional. 

 Dentre as principais dificuldades apontadas na avaliação realizada, incluem-se:  

 complexidade da estrutura de governança, tornando morosas e engessadas as ações da 

Rede CERTIFIC;  

 fragilidade na base legal da Rede CERTIFIC frente à autonomia pedagógica dos Institutos 

Federais; 

 ausência de pesquisa de demanda para a oferta da certificação profissional;  

 centralização da elaboração e baixa diversificação dos perfis de certificação em detrimento 

do potencial das instituições;  

 centralização da formação dos avaliadores que atuam nos processos de reconhecimento de 

saberes, provocando atrasos na execução; e 

 complexidade do fluxo procedimental do processo de reconhecimento de saberes, 

onerando a duração do processo e provocando a desmobilização e dispersão dos 

trabalhadores e das equipes institucionais. 

                                                           
3
 PROEJA FIC é a abreviatura utilizada para representar cursos de qualificação profissional ou de formação inicial e 

continuada (FIC) articulados à educação básica (nos níveis fundamental ou médio) ofertados no âmbito do 
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos (PROEJA). 
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 Assim, de modo a possibilitar uma ampliação das ações de reconhecimento de saberes, em uma 

ação conjunta do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho e Emprego foi desenvolvida a 

reorganização da Rede CERTIFIC.  

 As fragilidades e sugestões apresentadas no relatório de avaliação de 2012 embasaram a 

reorganização da Rede CERTIFIC, buscando-se minimizar as fragilidades apontadas e possibilitar a 

ampliação da escala de atendimento aos trabalhadores proporcionando o reconhecimento de saberes 

profissionais e o encaminhamento para processos de certificação escolar e/ou para cursos de educação 

de jovens e adultos e de educação profissional e tecnológica, visando a elevação de escolaridade e a 

formação profissional, atendendo ao princípio básico do direito à Educação. 

 Assim, o processo de reorganização apontou para as seguintes diretrizes: 

 aperfeiçoamento e simplificação do processo de certificação profissional; 

 necessidade de ações para reconhecimento social do processo de certificação por 

empregadores e trabalhadores; 

 aproximação dos perfis de certificação profissional com os catálogos nacionais de educação 

profissional, com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e com padrões dos 

conselhos profissionais; 

 institucionalização das ações de certificação profissional nas instituições da Rede Federal 

como processo orgânico; 

 incorporação das redes estaduais, distrital e municipais de educação profissional e 

tecnológica e de instituições dos serviços nacionais de aprendizagem na oferta de 

certificação profissional; 

 valorização da autonomia institucional e da qualidade referenciada das principais redes de 

educação profissional e tecnológica; 

 definição de requisitos institucionais de oferta de cursos inscritos no mesmo eixo 

tecnológico, cuja formação tenha estreita relação com o perfil profissional de conclusão a 

ser certificado; 

 elaboração e aprovação institucional de Projetos Pedagógicos de Certificação Profissional; 

 emissão de certificados e diplomas idênticos aos expedidos na oferta dos cursos 

correspondentes; 

 adequação das normas institucionais para utilização do processo de certificação como 

mecanismo de acesso a cursos técnicos e FIC; 

 possibilidade de vinculação de certificação escolar para a educação básica no processo de 

certificação profissional; 

 preservação de princípios e concepções estabelecidos na Rede CERTIFIC, em particular, a 

gratuidade na oferta, a articulação com elevação de escolaridade, a possibilidade de 

complementação de estudos, a formação continuada de avaliadores institucionais, a 

integridade e confiabilidade do processo, a avaliação por equipe multiprofissional e o 

respeito à diversidade e especificidades dos trabalhadores e das ocupações; 

 aprimoramento de processos de supervisão, monitoramento e avaliação da Rede CERTIFIC 

pelo Ministério da Educação; e 
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 ampliação concreta de oportunidades profissionais para jovens e trabalhadores, a partir da 

estratégia de articulação entre educação e trabalho, utilizando-se das funções que integram 

o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. 

 A Figura 1, a seguir, consolida as oportunidades reunidas para o processo de reorganização da 

Rede CERTIFIC, que associa:  

a) a certificação profissional e escolar pelas instituições que integram a Rede CERTIFIC; 

b) a referência dos catálogos nacionais de cursos de educação profissional e tecnológica ou 

equivalente para elaboração dos perfis de certificação, em que são estabelecidos perfis 

profissionais de conclusão e requisitos mínimos de infraestrutura para desenvolvimento 

dos processos de certificação, e as diretrizes curriculares para a formação de professores da 

educação profissional, conforme a modalidade de certificação profissional;  

c) o modelo de mobilização e articulação existente na Bolsa-Formação PRONATEC, em que 

instituições de educação profissional ofertantes e unidades demandantes, em cada 

município, se organizam para definir oferta a partir de demanda concreta; 

d) a integração das informações e dos processos de formação profissional e trabalho no 

Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), com 

utilização tanto pelas escolas de educação profissional quanto pelas unidades de 

intermediação do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, em particular as 

unidades do Sistema Nacional de Emprego (SINE); e 

e) a possibilidade de certificação escolar a partir de exames nacionais da educação básica 

consolidados (ENCCEJA e ENEM) e das certificações realizadas pelas bancas das secretarias 

estaduais de educação. 

 

Figura 1 – Oportunidades reunidas para a reorganização da Rede CERTIFIC 
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2 REFERENCIAL LEGAL PARA O RECONHECIMENTO DE SABERES 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), Lei nº 9.394/1996, estabelece, em seu 

art. 41 que “o conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser 

objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos”. O 

espírito da Lei é o de assegurar ao trabalhador jovem e adulto a possibilidade de ter reconhecidos os 

saberes construídos em sua trajetória de vida, atribuindo-lhes valor igualmente educativo ao que se 

aprende na escola e abrindo horizontes para um permanente aperfeiçoamento tanto horizontal, por 

meio da formação continuada, quanto verticalmente, ao acessar outros níveis de ensino.  

 O Conselho Nacional de Educação (CNE), ao tratar das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, faz a seguinte manifestação sobre a matéria, por meio do 

Parecer CNE/CEB nº 11/2012 (BRASIL, 2012a) e dos arts. 35, 36, 37 e 40 da Resolução CNE/CEB nº 

06/2012 (BRASIL, 2012b): 

Art. 35. § 1º Os sistemas de ensino devem elaborar diretrizes metodológicas para 
avaliação e validação dos saberes profissionais desenvolvidos pelos estudantes em seu 
itinerário profissional e de vida, para fins de prosseguimento de estudos ou de 
reconhecimento dos saberes avaliados e validados, para fins de certificação profissional, 
de acordo com o correspondente perfil profissional de conclusão do respectivo curso 
técnico de nível médio. 
§ 2º Os sistemas de ensino devem, respeitadas as condições de cada instituição 
educacional, oferecer oportunidades de complementação de estudos, visando a suprir 
eventuais insuficiências formativas constatadas na avaliação. 
Art. 36 Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o 
aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores do estudante, desde que 
diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva 
qualificação ou habilitação profissional, que tenham sido desenvolvidos:  
[...] IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado 
em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de 
ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional. 
Art. 37 A avaliação e certificação, para fins de exercício profissional, somente poderão 
ser realizadas por instituição educacional devidamente credenciada que apresente em 
sua oferta o curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio correspondente, 
previamente autorizado.  
§ 1º A critério do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, instituições de 
ensino que não tenham o correspondente curso de Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio, mas ofertem cursos inscritos no mesmo eixo tecnológico, cuja formação 
tenha estreita relação com o perfil profissional de conclusão a ser certificado, podem 
realizar os processos previstos no caput deste artigo.  
§ 2º A certificação profissional abrange a avaliação do itinerário profissional e de vida do 
estudante, visando ao seu aproveitamento para prosseguimento de estudos ou ao 
reconhecimento para fins de certificação para exercício profissional, de estudos não 
formais e experiência no trabalho, bem como de orientação para continuidade de 
estudos, segundo itinerários formativos coerentes com os históricos profissionais dos 
cidadãos, para valorização da experiência extraescolar.  
§ 3º O Conselho Nacional de Educação elaborará diretrizes para a certificação 
profissional.  
§ 4º O Ministério da Educação, por meio da Rede Nacional de Certificação Profissional e 
Formação Inicial e Continuada (Rede CERTIFIC), elaborará padrões nacionais de 
certificação profissional para serem utilizados obrigatoriamente pelas instituições de 
Educação Profissional e Tecnológica do sistema federal de ensino e das redes públicas 
estaduais, quando em processos de certificação. 
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§ 5º As instituições educacionais poderão aderir à Rede CERTIFIC e, se acreditadas, 
poderão realizar reconhecimento para fins de certificação para exercício profissional, de 
acordo com o respectivo perfil profissional de conclusão do curso;  
§ 6º As instituições que possuam metodologias de certificação profissional poderão 
utilizá-las nos processos de certificação, desde que autorizadas pelos órgãos normativos 
dos sistemas de ensino, até a elaboração das diretrizes para a certificação profissional. 
[...] 
Art. 40 A formação inicial para a docência na Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio realiza-se em cursos de graduação e programas de licenciatura ou outras formas, 
em consonância com a legislação e com normas específicas definidas pelo Conselho 
Nacional de Educação.  
[...] § 2º Aos professores graduados, não licenciados, em efetivo exercício na profissão 
docente ou aprovados em concurso público, é assegurado o direito de participar ou ter 
reconhecidos seus saberes profissionais em processos destinados à formação 
pedagógica ou à certificação da experiência docente, podendo ser considerado 
equivalente às licenciaturas:  
[...] II - excepcionalmente, na forma de reconhecimento total ou parcial dos saberes 
profissionais de docentes, com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício como 
professores da Educação Profissional, no âmbito da Rede CERTIFIC; [...] 

 Ainda nas bases legais, o Parecer CNE/CEB nº 40/2004 (BRASIL, 2004) trata das normas para a 
execução de avaliação, reconhecimento e certificação de estudos previstos no Artigo 41 da Lei nº 
9.394/1996 (LDB). 

 Por outro lado, a Lei nº 11.892/2008 (BRASIL, 2008), que institui a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, estabelece, em seu art. 2º, que:  

[...] no âmbito de sua atuação, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
exercerão o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências 
profissionais. 

 E, ainda, a Lei nº 12.513/2011 (BRASIL, 2011), que cria o PRONATEC, inclui os serviços nacionais 
de aprendizagem no sistema federal de ensino e concede autonomia pedagógica para oferta de cursos e 
processos de certificação profissional àquelas instituições. 

 Tal base legal possibilita a validação dos saberes adquiridos pelos jovens e adultos em suas 
trajetórias de vida e de trabalho, com respaldo em uma concepção de gestão comprometida com os 
ditames sociais, com o intuito de ampliar a função social das redes e instituições de educação 
profissional e tecnológica.  

3 REFERENCIAL TEÓRICO PARA A AVALIAÇÃO E O RECONHECIMENTO DE SABERES 

 O processo de avaliação dos saberes adquiridos na vida e no trabalho assume papel central na 

certificação profissional de trabalhadores jovens e adultos. Sob essa condição, reconhecer saberes 

significa pensar estratégias pedagógicas que permitam ao trabalhador construir, por meio das dinâmicas 

avaliativas, uma oportunidade de ressignificação e organização do conhecimento adquirido, 

estimulando a curiosidade referente aos fenômenos sociais, científicos e tecnológicos. 

 A Rede CERTIFIC baseia-se numa cultura de educação de jovens e adultos com alicerce nas 

experiências acumuladas ao longo da vida e em saberes já adquiridos, fundamentais para a definição de 

estratégias de aprendizagem que conduzam à autonomia na construção de novos conhecimentos. Para 

tanto, é fundamental que se utilizem metodologias de avaliação participativa, significativa, que respeite 

as características culturais e individuais dos trabalhadores. 
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 Nesse sentido, identificar, avaliar, reconhecer e validar os saberes adquiridos por trabalhadores, 

jovens e adultos, em suas trajetórias de vida e de trabalho, necessários ao prosseguimento de estudos 

e/ou exercício de atividades laborais mostra-se como tarefa complexa. 

 A LDB prevê uma enorme abertura na compreensão de educação, reconhecendo que a 

construção e transmissão do conhecimento não é prerrogativa exclusiva da escola, podendo ocorrer em 

processos considerados não formais, com raízes no “saber-fazer”.  

 Assim, a certificação ressalta os saberes tradicionais, construídos empiricamente e cuja aferição 

não pode dar-se desvinculada desse contexto. Entretanto, em conformidade com o disposto, o 

reconhecimento deve ser feito por meio de um processo avaliativo de verificação com a finalidade de 

possibilitar ao educando o prosseguimento ou conclusão de estudos, que no caso da educação 

profissional e tecnológica, coincide com a certificação de qualificações ou habilitações profissionais 

devido à natureza dos conhecimentos avaliados. 

 O processo de avaliação como ato político e, portanto, não neutro, contextualizado em um 

modelo teórico de mundo e de educação (NIDELCOFF, 1985) deve, para alcançar seus objetivos 

formativos, revestir-se de características tais como: 

 ser democrático, possibilitando que todos os integrantes da ação educativa sejam capazes 

de assumir o processo de transformação escolar; 

 ser abrangente, incluindo a avaliação dos diversos componentes da organização escolar 

como: a atuação do professor, os conteúdos e o processo de ensino, dinâmicas e relações 

de trabalho e os recursos físicos; 

 ser participativo, desenvolvido com a cooperação de todos, desde a definição de como a 

avaliação deve ser conduzida até a análise dos resultados e escolha dos rumos de ação a 

serem seguidos; e 

 ser contínuo, em construção efetiva de uma prática dinâmica de investigação que integra o 

planejamento escolar em uma dimensão educativa. 

 Assume-se, na Rede CERTIFIC, que a avaliação deve ser diagnóstica e formativa, privilegiando o 

desenvolvimento socioprofissional ao longo de todo o processo de reconhecimento de saberes. 

Diagnóstica, uma vez que caracteriza o desenvolvimento do sujeito no processo, visualizando avanços e 

dificuldades. Formativa, porque busca tornar o sujeito consciente da atividade que desenvolve, podendo 

expressar seus erros, limitações, reconhecendo o que sabe e o que não sabe, adotando estratégias para 

o desenvolvimento contínuo. 

 Assim, a definição da concepção de avaliação diagnóstico-formativa, como ponto de partida 

para a construção da base teórico-metodológica da Rede CERTIFIC, busca evidenciar sua intrínseca 

vinculação ao reconhecimento e valorização das experiências adquiridas no cotidiano da vida laboral e 

das relações sociais. O grande desafio posto refere-se, portanto, a concepções pedagógicas que 

contemplem a complexidade teórico-metodológica de um processo de avaliação que permita o efetivo 

reconhecimento de saberes dos trabalhadores jovens e adultos, e que os conduzam a uma 

sistematização do conhecimento com vistas à busca pela elevação da escolaridade. 

 A avaliação é aqui entendida como uma dinâmica na qual a compreensão dos elementos que 

permeiam a realidade do trabalhador é essencial para a tomada de decisões dos avaliadores, devendo 

ser, ao mesmo tempo, significativa e contextualizada. 
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 A avaliação é a reflexão transformada em ação coletiva. Ação essa que impulsiona novas 

reflexões. É, na verdade, um processo que depende da efetiva interação entre avaliadores e avaliados. 

Ambos precisam refletir construtivamente sobre os saberes que trazem das suas experiências, enquanto 

profissionais que possuem e preservam constituições identitárias e conhecimentos específicos de seus 

ofícios. Essa interação permite que todos aprendam sobre si mesmos e sobre a realidade da prática 

profissional na trajetória de construção do conhecimento.  

 Para tanto, as práticas avaliativas devem ir além da simples aferição do nível de memorização do 

conteúdo transmitido. Devem contribuir positivamente para o desenvolvimento do trabalhador como 

ser social (LUCKESI, 2002). Nessa trajetória, a equipe avaliadora será constantemente desafiada a criar 

formas de intervenção que melhor dialoguem com a realidade do trabalhador, considerando que a 

elaboração e reelaboração do conhecimento são concebidas a partir de um processo dialético, 

resultante de múltiplas interações vivenciadas no espaço coletivo de maneira contínua e dialógica. 

(FREIRE, 1975) 

 O que se propõe é a superação dos processos tradicionais de avaliação classificatória que 

considera a quantidade de respostas certas e erradas sem prover situações de aprendizagem, 

conduzindo à exclusão e até mesmo à discriminação social. Os processos avaliativos que propiciarem a 

um trabalhador a certificação profissional e/ou seu encaminhamento para a formação devem constituir 

reais oportunidades de ampliação de sua autonomia intelectual. No ambiente de educação de jovens e 

adultos, a avaliação tradicional contribui para aumentar a evasão ou o desinteresse daqueles que já se 

sentem deslocados na escola, pois nunca conseguem atingir os parâmetros preestabelecidos pela visão 

excludente da ação de verificação com fim em si mesma (HOFFMANN, 1993). 

 A avaliação deve considerar as diversas aprendizagens dos alunos ao longo do processo em que 

esse conhecimento vai sendo reestruturado por meio das atividades que executam. Com base na 

abordagem cognitiva, a avaliação formativa tem foco na compreensão do funcionamento da construção 

dos conhecimentos, buscando resgatar as informações referentes às representações mentais do aluno e 

compreender como chegam a um determinado resultado, de forma que os erros são considerados 

objetos de estudo, pois revelam a natureza dessas representações. Mais do que medir o desempenho 

nas atividades avaliativas, o processo de avaliação formativa deve mostrar como os alunos atuam 

durante o processo de aprendizagem, permitindo uma reorientação da ação pedagógica (FERNANDES, 

2005). 

 O conceito de avaliação formativa baseia-se nas ideias de pedagogos que defendem que se 

deixe de priorizar a atribuição de juízo de valor ao conhecimento do aluno, único aspecto considerado 

pela avaliação somativa tradicional, e que se passe a valorizar outras esferas importantes do processo 

ensino-aprendizagem como a relação de parceria autônoma entre professor e aluno na construção do 

conhecimento.  

 A avaliação, no âmbito da Rede CERTIFIC, como defende Fernandes (2005), pretende evidenciar 

um acompanhamento sistemático e diferenciado que considere o processo de aprendizagem do 

aprendiz em sua forma plena e que, além disso, permita que o próprio professor aprimore 

continuamente suas estratégias de ensino e avaliação. Abaixo, alguns pontos destacados por Fernandes 

(2005, p. 68-69) sobre a avaliação formativa: 
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 ativa os processos mais complexos do pensamento (analisar, sintetizar, avaliar, relacionar, 

integrar, selecionar); 

 proporciona um feedback inteligente e de elevada qualidade, tendo em vista melhorar as 

aprendizagens dos alunos;  

 ativa, por meio do feedback, os processos cognitivos e metacognitivos dos educandos que, 

por sua vez, regulam e controlam os processos de aprendizagem; 

 melhora a motivação e autoestima do aluno; 

 centraliza a natureza da interação e da comunicação entre professores e alunos, porque os 

professores têm de estabelecer pontes entre o que se considera ser importante aprender e 

o complexo mundo do aluno; 

 envolve os alunos no processo de ensino aprendizagem, ajudando-os a responsabiliza-se 

pelas suas aprendizagens e propiciando amplas oportunidades para elaborarem as suas 

respostas e para partilharem o que e como compreenderam;  

 seleciona e diversifica criteriosamente as tarefas propostas que, são simultaneamente de 

ensino, de avaliação e de aprendizagem;  

 tem um papel relevante na regulação dos processos de aprendizagem; e 

 induz, no ambiente de avaliação das salas de aula, a uma cultura positiva de sucesso 

baseada no princípio de que todos os alunos podem aprender. 

 No contexto da Rede CERTIFIC, busca-se uma avaliação diagnóstico-formativa, fundamentada 

nos princípios do cognitivismo, do construtivismo e nas teorias socioculturais. Nessa perspectiva, 

enquanto a busca das informações é feita por meio da dimensão diagnóstica, cujos instrumentos e 

procedimentos consentem o conhecimento primeiro da realidade do trabalhador e sua transformação 

ao longo do processo, a dimensão formativa não só preenche lacunas encontradas como reconduz o 

trabalhador à edificação e à reelaboração do conhecimento adquirido. Pretende-se que, nessa 

conjunção, os avaliadores possam planejar suas intervenções e ajustes em uma constante renovação e 

melhoria da organização do processo de reconhecimento de saberes, evitando sua homogeneização.  

 Para a Rede CERTIFIC é importante saber, entre outras informações, se o perfil profissional 

pretendido corresponde ao do trabalhador candidato à certificação. Igualmente, é necessário perceber 

quais são as características de aprendizagem desses sujeitos. Tais identificações possibilitam a definição 

de estratégias de avaliação mais adequadas às especificidades encontradas, permitindo uma melhor 

organização e planejamento do processo de reconhecimento dos saberes e o encaminhamento do 

trabalhador a outras etapas de formação.  

 Nesse sentido, a dimensão diagnóstica é bastante eficaz, pois comporta a possibilidade de 

abranger a caracterização individual e coletiva dos trabalhadores conforme a área de atuação e nível de 

escolaridade, bem como a identificação prévia dos seus conhecimentos no que concerne aos saberes 

acumulados ao longo da vida, levando em conta os aspectos sociais, afetivos e culturais.  

 Em outras palavras, proporciona a identificação de distintas faixas de desenvolvimento dos 

trabalhadores. O conhecimento prévio dessas realidades possibilitará ao avaliador a utilização de 

estratégias de atendimento diferenciadas, pois ao conhecer a realidade individual e coletiva, o avaliador 

dispõe de subsídios para a elaboração de situações contextualizadas e específicas que atendam às 

características encontradas.  
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 Para o alcance de tais objetivos, essas informações devem ser coletadas em instrumento próprio 

que gere registros para posterior análise da equipe avaliadora, possibilitando a comparação entre as 

diferentes opiniões dos avaliadores. Pela natureza desse processo avaliativo, as atividades 

desenvolvidas devem ser planejadas a partir de situações problematizadoras, extraídas do cotidiano das 

experiências profissionais do trabalhador.  

 O conjunto de instrumentos diagnósticos deve informar o desempenho do trabalhador com 

relação à experiência na área específica e no mundo do trabalho, além dos conhecimentos de linguagem 

oral, leitura (decodificação e compreensão), produção de texto, resolução de situações contendo os 

conceitos matemáticos básicos, bem como motricidade e socialização. As limitações físicas observadas – 

problemas de visão, fala, audição, psicomotores ou outras necessidades específicas – devem ser 

registradas e consideradas na organização e execução das atividades.  

 O diagnóstico alimenta as funções formativa e somativa do processo avaliativo, contudo sua 

aplicação não se limita ao início das ações de reconhecimento dos saberes, ele pode e deve ser usado no 

princípio de qualquer formação para conhecimento de onde se está.  

 A dimensão somativa da avaliação nos processos de certificação profissional não se fundamenta 

na mensuração e na classificação baseada em pontuação como acontece na avaliação somativa 

tradicional e, sim, na análise conclusiva do conjunto do aproveitamento e desenvolvimento dos 

requisitos necessários à certificação profissional pretendida, consolidados em dados conceituais na ficha 

descritiva do trabalhador. Apesar dos parâmetros quantitativos poderem ser utilizados pelo avaliador 

em suas anotações particulares, como estratégia que facilite a comparabilidade, sua avaliação deverá 

estar expressa em uma descrição qualitativa. Todos os elementos constitutivos da avaliação devem ser 

descritivos com análise emitida por meio de parecer conclusivo no Memorial Descritivo.  

 Nos processos de avaliação para o reconhecimento dos saberes, duas outras questões devem 

ser consideradas. Se por um lado, o trabalhador busca um reconhecimento que possibilite sua inserção 

em uma sociedade competitiva, necessitando, portanto, ajustar-se às exigências sociais e laborais, tais 

como, procedimentos, normas e tecnologias inerentes a uma determinada ocupação no mundo do 

trabalho, reforçando, assim, o “já estabelecido”; por outro lado, a concepção de avaliação posta aponta 

para a valorização da autonomia, do conhecimento crítico e da postura transformadora do indivíduo 

(HOFFMAN, 1993) conduzindo esse trabalhador/aluno a buscar novas formas de organizar sua vida 

profissional, econômica e social, contribuindo, dessa forma, para a transformação da própria sociedade 

em que vive. 

 É nesse ponto que a questão da avaliação ganha uma dimensão política que transcende a da 

escola. Tomado isoladamente, o avaliar, em seu sentido amplo, deve levar em conta os projetos de 

futuro da sociedade, na qual a escola está inserida, e considerar o contexto laboral e o desenvolvimento 

integral do trabalhador. 

 Nesse sentido, o processo avaliativo deve primar pela constituição da autonomia do trabalhador 

e pelo desenvolvimento de sua postura crítica responsável e cooperativa, com base na construção 

individual e coletiva do conhecimento, assumindo a condição de processo educativo inclusivo e 

significativo que contempla aspectos democráticos, participativos e qualitativos.  

 A avaliação torna-se significativa quando encarada como um processo contínuo, vivenciado no 

dia-a-dia, capaz de abrir novos caminhos, propiciando a aprendizagem na perspectiva da formação de 
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um cidadão comprometido com a transformação social. É nesse sentido que se torna fundamental uma 

avaliação formativa e continuada, desenvolvida como prática educativa contextualizada, flexível, 

interativa, presente ao longo de todo o processo de reconhecimento de saberes de cada trabalhador, 

propiciando a vivência de novas experiências. 

 Tais diretrizes evidenciam a necessidade de refletir e debater sobre concepções e práticas 

avaliativas que possam superar os tradicionais exames e transformar o processo de avaliação em uma 

verdadeira oportunidade de pôr em ação ideias diferenciadas, fundamentadas nos princípios da 

avaliação formativa. 

4 PRINCÍPIOS DA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 As orientações apresentadas neste documento estão voltadas para o desenvolvimento do 

trabalhador e sua capacidade de articular e mobilizar conhecimentos científicos, socioculturais e 

tecnológicos requeridos pela natureza do trabalho e necessários para o convívio em sociedade de 

maneira partícipe, comprometida e transformadora. 

 Essa concepção reflete uma visão dialética que engloba, além de saber lidar com situações de 

complexidade crescente, desafios profissionais que implicam no equilíbrio entre trabalho e qualidade de 

vida, entre o aprender a conhecer e o aprender a ser, entre o aprender a conviver e o aprender a 

aprender. Na Rede CERTIFIC, esse processo é encarado como direito de todos, possibilitando, assim, o 

desenvolvimento de potenciais e o enfrentamento das limitações que cada contexto social impõe.  

 Um processo de reconhecimento e certificação de saberes profissionais impõe, portanto, a 

necessidade de compreensão do ponto de vista dos trabalhadores envolvidos e a observação das 

implicações para o desenvolvimento social de cada localidade.  

 Levando isso em consideração, é importante explicitar alguns princípios para a certificação 

profissional: 

 Legitimidade: construção ética e competente de processos de certificação com participação 

dos atores sociais envolvidos; 

 Confiabilidade: assunção de um processo considerado preciso, idôneo e transparente; 

 Validade: reconhecimento do valor da certificação emitida nos processos de certificação 

pelas entidades representativas de trabalhadores e empregadores, instituições 

educacionais e órgãos fiscalizadores das profissões legalmente regulamentadas;  

 Publicidade: transparência e divulgação das informações relativas aos processos e ao 

desenvolvimento, monitoramento e avaliação das ações de certificação profissional; 

 Cooperação: trabalho em rede entre instituições ofertantes, permitindo a sistematização, o 

compartilhamento e a utilização de conhecimentos relativos ao processo de certificação 

profissional; 

 Articulação: realização de ações conjuntas de integração entre políticas públicas de 

educação profissional e de emprego, trabalho e renda para ampliar as possibilidades de 

inserção profissional dos sujeitos certificados em condições de trabalho decente; 
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 Diversidade: respeito às especificidades dos trabalhadores e das ocupações laborais no 

processo de concepção e de desenvolvimento da certificação profissional, com assunção de 

avaliação de caráter diagnóstico-formativa em todas as etapas do processo de certificação 

profissional; e 

 Verticalização: possibilidade de dar continuidade ao itinerário formativo e à elevação da 

escolaridade, a partir do reconhecimento de saberes, conhecimentos e competências 

profissionais. 

 Assim, o que se ressaltam são os princípios decorrentes de uma política dirigida para os 

pressupostos que favoreçam os diversos segmentos e atores sociais e, em particular, os trabalhadores. 

5 ORGANIZAÇÃO DA REDE CERTIFIC 

 A Rede CERTIFIC configura-se como um conjunto de ações que visam ao estabelecimento de 

processos de certificação profissional para o atendimento a trabalhadores jovens e adultos que buscam 

o reconhecimento formal e certificação de saberes, conhecimentos e competências profissionais, para 

fins de prosseguimento de estudos e/ou exercício profissional.  

 Os processos de certificação profissional se constituem em um conjunto articulado de ações de 

natureza educativa, científica e tecnológica, com diretrizes voltadas para: 

a) a sistematização de saberes, conhecimentos e competências que possibilite a elaboração 

de itinerários de certificação e formação profissional; 

b) o desenvolvimento de metodologias que permitam identificar, avaliar e reconhecer 

saberes, conhecimentos e competências necessários ao prosseguimento de estudos ou ao 

exercício profissional; 

c) o atendimento a demandas de certificação profissional correspondentes a cursos de 

formação inicial e continuada ou qualificação profissional, a cursos técnicos de nível médio 

e a cursos superiores de tecnologia;  

d) o atendimento a demandas de programas especiais para A certificação de docência na 

educação profissional; e 

e) a inclusão socioprodutiva e o aumento das possibilidades de inserção profissional dos 

sujeitos certificados em condições de trabalho decente. 

Finalidades 

 A Rede CERTIFIC tem como finalidades: 

I - ofertar gratuitamente processos de certificação profissional para fins de prosseguimento de 

estudos ou de exercício profissional; 

II - monitorar e avaliar a implementação de processos de certificação profissional; e 
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III - articular as políticas públicas de emprego, trabalho e renda, de formação profissional e de 

escolarização, por meio de estratégias que visem à inclusão e equidade social na concepção 

e construção dos projetos pedagógicos de certificação profissional. 

Constituição 

 A Rede CERTIFIC se constitui pela articulação entre (Figura 2): os Ministérios da Educação (MEC) 

e do Trabalho e Emprego (MTE); os órgãos, instituições e entidades governamentais e não 

governamentais com atribuições relacionadas à educação, certificação, metrologia, normalização e 

regulamentação profissional; as entidades representativas de trabalhadores e empregadores; as 

instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede Federal); as 

instituições dos serviços nacionais de aprendizagem (SNA); e as redes públicas estaduais, distrital e 

municipais de educação profissional e tecnológica. 

 

Figura 2 – Constituição da Rede CERTIFIC 

 

Estrutura de governança e atribuições 

 A Rede CERTIFIC é uma política pública que defende uma contínua reflexão sobre o contexto de 

vida e experiências do trabalhador. Também defende o direcionamento de uma proposta metodológica 

que respeite as peculiaridades desse trabalhador e de sua profissão/ocupação. A certificação 

profissional, nessa perspectiva, exige o comprometimento dos atores sociais que promovem e 
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constituem o mundo do trabalho nas diversas áreas de desempenho profissional. É necessário que se 

criem espaços permanentes de discussão sobre o processo de reconhecimento de saberes, avaliação e 

certificação, com representação de organizações envolvidas com a temática, com a interação entre as 

instituições que integram a Rede CERTIFIC e o próprio trabalhador. 

 Nesse sentido, a Rede CERTIFIC possui uma estrutura de governança descentralizada, organizada 

no âmbito nacional, no âmbito das instituições de educação profissional e tecnológica e no âmbito das 

unidades ofertantes de certificação profissional, da seguinte forma (Figura 3):  

 no âmbito nacional: comitê nacional; 

 no âmbito das instituições e redes de educação profissional e tecnológica ofertantes: 

órgãos deliberativos máximos; e 

 no âmbito das unidades de ensino certificadoras: órgãos deliberativos máximos das 

unidades, quando houver, ou colegiado/conselho escolar. 

 Os órgãos deliberativos máximos presentes na estrutura de governança, no âmbito instituições 

e redes de educação profissional e tecnológica, incluem os conselhos superiores das instituições que 

compõem a Rede Federal, os colegiados deliberativos dos departamentos nacionais e regionais dos SNA, 

e, para as redes públicas estaduais, distrital e municipais de educação profissional, os conselhos 

estaduais, distrital e municipais de educação, ou o respectivo colegiado, em caso de haver competência 

delegada. 

 

Figura 3 – Estrutura de governança da Rede CERTIFIC 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com esse desenho, percebe-se que a estrutura de governança da Rede CERTIFIC está pautada 

nos conceitos de desenvolvimento em rede de cooperação e visa a um processo inovador de gestão de 

projetos públicos, trazendo novas concepções de relações que buscam maior eficiência e melhores 

resultados organizacionais nas redes sociais. 
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 Segundo Ayres (2001), para que uma rede organizacional exerça todo o seu potencial, é preciso 

que sejam criadas equipes de trabalho que atendam a alguns princípios: 

 Existência de um propósito unificador, que pode ser definido como o espírito da rede. Pode 

ser expresso como um alvo ou um conjunto de valores compartilhados pelos participantes 

de forma esclarecedora, democrática e explícita. 

 Participantes independentes, automotivados, não limitados por hierarquia. É o equilíbrio 

entre a independência de cada participante e a interdependência cooperativa do grupo que 

dá força motriz a uma rede. 

 Interligações voluntárias, ou seja, participantes que se relacionam e realizam tarefas de 

forma voluntária e automotivada, podendo escolher seus interlocutores e optar por 

trabalhar em projetos que os ajudem a cumprir seus objetivos pessoais e organizacionais. 

 Multiplicidade de líderes, que podem ser caracterizados como pessoas que assumem e 

mantêm compromissos, mas que também sabem atuar como seguidores. Descentralização, 

independência, diversidade e fluidez de lideranças são atestados de autenticidade de uma 

rede que visa à transposição de fronteiras. 

 Interligação e transposição de fronteiras, sejam elas geográficas, hierárquicas, sociais ou 

políticas. O alcance dos objetivos e propósitos é prioridade. 

 A governança não resulta em consenso, mas em concordâncias que permitam desenvolver 

ações comuns que venham atender aos interesses individuais e promover a emancipação social de um 

coletivo.  

 O princípio básico dessas ações ou modelos é o processo de sinergia, que implica a presença de 

diferentes segmentos da sociedade, instituições de ensino e pesquisa, órgãos governamentais, 

empresas e organizações sociais, entre outros que, embora com características diferenciadas, exercem 

semelhantes funções com objetivo de transformar o conhecimento em resultados, atendendo às 

finalidades últimas da sociedade, à emancipação política, social e econômica de forma cooperada. 

 Sob essa perspectiva, na estrutura de governança em âmbito nacional, tem-se um comitê de 

caráter consultivo vinculado à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 

Educação (SETEC/MEC) que tem como atribuições: 

a) propor diretrizes para a política de certificação profissional e para o processo de 

credenciamento de unidades certificadoras; 

b) monitorar e avaliar a implementação e o desenvolvimento dos processos de certificação 

profissional; 

c) zelar pela sintonia dos projetos pedagógicos de certificação profissional com as políticas 

sociais, econômicas, educacionais, de ciência, tecnologia e inovação, e de trabalho, 

emprego e renda do país; 

d) propor ações de regulamentação e manutenção dos projetos pedagógicos de certificação 

profissional; e 

e) propor critérios e mecanismos de credenciamento de instituições junto à Rede CERTIFIC.  

 O comitê nacional será constituído por representantes do Ministério da Educação, da Secretaria 

de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), dos conselhos estaduais de educação, dos conselhos federais de profissões 
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regulamentadas, das secretarias do trabalho, das instituições e redes de educação profissional e 

tecnológica e de órgãos, instituições e entidades governamentais e não governamentais e entidades 

representantes dos trabalhadores e empregadores. 

 De modo a possibilitar uma ação coordenada, a constituição do comitê nacional observa a 

organização paritária entre as representações do governo, dos trabalhadores, dos empregadores, de 

cada tipo de rede de educação profissional ofertante e dos demais órgãos e entidades, incluindo os 

conselhos estaduais de educação e secretarias do trabalho. 

 Ainda na estrutura de governança da Rede CERTIFIC, os órgãos deliberativos máximos das 

instituições e redes de educação profissional e tecnológica e os conselhos estaduais, distrital e 

municipais de educação possuem as seguintes atribuições: 

a) aprovar a regulamentação interna para certificação profissional e os termos de 

credenciamento das unidades certificadoras junto à Rede CERTIFIC; 

b) aprovar os projetos pedagógicos de certificação profissional para oferta em cada unidade 

certificadora; e 

c) monitorar e avaliar a implementação e o desenvolvimento dos processos de certificação 

profissional no âmbito institucional. 

 As instituições e redes de educação profissional integrantes da Rede CERTIFIC têm como 

atribuições: 

a) solicitar credenciamento das unidades certificadoras; 

b) realizar formação dos profissionais que atuarão na elaboração e no processo de certificação 

profissional; 

c) publicizar as vagas para a certificação profissional, em especial junto às unidades que 

integram o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda; 

d) realizar a supervisão, o acompanhamento e a avaliação dos processos de certificação 

profissional; 

e) promover ações institucionais que contribuam para a efetivação dos princípios da 

certificação profissional; e 

f) prover subsídios para atualização dos catálogos de cursos de educação profissional e 

tecnológica, ou equivalente, e da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 

 As unidades ofertantes de certificação profissional têm as seguintes atribuições: 

a) realizar levantamento e articulação da demanda para a certificação profissional, junto ao 

Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e aos arranjos locais; 

b) elaborar e submeter à aprovação do respectivo órgão colegiado máximo o projeto 

pedagógico de certificação profissional para cada perfil a ser certificado; 

c) compor equipe multiprofissional para o desenvolvimento da certificação profissional; 

d) implementar procedimentos administrativos e pedagógicos para a oferta da certificação 

profissional; 

e) realizar ações de desenvolvimento, acompanhamento e avaliação dos processos de 

certificação profissional; 

f) desenvolver metodologias e instrumentos de avaliação de saberes, conhecimentos e 

competências profissionais que contemplem as características do trabalhador, o perfil 
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profissional de conclusão dos cursos correspondentes e as exigências de desenvolvimento 

do mundo do trabalho; e 

g) assegurar o atendimento adequado no desenvolvimento do processo de certificação 

profissional, inclusive às pessoas com deficiência. 

 A equipe multiprofissional deverá ser composta por, no mínimo, um profissional da área 

técnico-pedagógica (pedagogo, psicólogo ou assistente social) e um profissional da área específica 

correspondente à certificação profissional. 

Público beneficiário 

 São beneficiários da Rede CERTIFIC trabalhadores jovens e adultos, maiores de 18 anos, 

portadores de certificado ou diploma compatível com a escolaridade mínima requerida para o 

respectivo processo de certificação profissional, inseridos ou não no mundo do trabalho, que buscam o 

reconhecimento formal de saberes, conhecimentos e competências profissionais desenvolvidos em 

processos formais e não formais de aprendizagem e na sua trajetória de vida e trabalho, por meio de 

processos de certificação profissional.  

 É importante que as instituições ofertantes percebam que o público beneficiário é um 

trabalhador jovem ou adulto que busca reconquistar o espaço de construção, desconstrução e 

reconstrução de saberes, o desenvolvimento pessoal e profissional. Para isso, é fundamental que o 

trabalhador sinta-se integrado e seja reconhecido como parte da instituição, devendo estar oficialmente 

matriculado. 

 Assim, a Rede CERTIFIC não se destina apenas ao trabalhador adulto, mas também ao jovem; 

não apenas àquele já inserido no mercado de trabalho, mas ao que ainda espera nele ingressar; não 

apenas ao que vê a necessidade de um diploma para manter sua situação profissional, mas ao que 

espera ascender social e profissionalmente.  

Modalidades de certificação profissional 

 A certificação profissional está vinculada às ofertas de educação profissional e tecnológica e 

poderá ocorrer nas seguintes modalidades: 

a) Certificação de qualificação profissional: correspondente a curso de formação inicial e 

continuada ou qualificação profissional constante do catálogo nacional de cursos de 

qualificação profissional, ou equivalente, mantido pelo MEC; 

b) Certificação técnica: correspondente a curso técnico de nível médio constante do catálogo 

nacional de cursos técnicos, mantido pelo MEC, para trabalhadores jovens e adultos 

possuidores de certificado de conclusão do ensino médio; 

c) Certificação tecnológica: correspondente a curso superior de tecnologia constante do 

catálogo nacional de cursos superiores de tecnologia, mantido pelo MEC, para 

trabalhadores jovens e adultos possuidores de certificado de conclusão do ensino médio; e 

d) Certificação docente da educação profissional: correspondente à licenciatura em educação 

profissional, prevista nas diretrizes curriculares para formação de professores da educação 
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profissional e vinculada ao exercício profissional de professores com mais de 10 (dez) anos 

de efetivo exercício na educação profissional e tecnológica, conforme previsto no inciso II 

do § 2º do art. 40 da Resolução CNE/CEB nº 06, de 2012. 

 Assim, cabe destacar que a certificação profissional no âmbito da Rede CERTIFIC é concebida e 

desenhada no âmbito da educação e tem o sentido de resgate histórico. Os saberes profissionais 

reconhecidos, independentemente de sua origem, devem servir para continuação ou conclusão de 

alguma formação profissional. Nesse contexto, a formação profissional deixa de ser atividade estanque 

e se converte em processo essencial para toda a vida produtiva dos indivíduos – a educação permanente 

ou formação continuada – e conta com a certificação para o cumprimento desse objetivo. 

 Um requisito comum a todos os processos de certificação profissional é que o trabalhador atue 

ou já tenha atuado na área em que solicita a certificação. Entretanto, esse requisito não deve ser objeto 

de comprovação documental, para os processos de certificação de qualificação profissional. Nesse caso, 

devem ser verificadas, na etapa de Acolhimento, as condições do trabalhador para prosseguimento no 

processo de certificação profissional, ficando a matrícula condicionada basicamente à sua capacidade de 

aproveitamento, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Requisitos para a oferta 

 Para oferta de processos de certificação profissional, cada unidade certificadora das instituições 

e redes de educação profissional e tecnológica deverá preencher os seguintes requisitos obrigatórios: 

 aprovação do projeto pedagógico de certificação profissional de cada perfil a ser 

certificado; 

 aprovação da autorização para oferta de certificação profissional para cada perfil a ser 

certificado; e 

 submissão, por meio do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 

Tecnológica (SISTEC), do termo de autorização para oferta e o projeto pedagógico de 

certificação profissional. 

 A aprovação e a autorização para oferta de processos de certificação profissional serão emitidas 

pelo respectivo Conselho Estadual ou Distrital de Educação ou órgão deliberativo máximo, conforme o 

caso, mediante processo interno de avaliação das condições de funcionamento. A autorização deverá 

ser renovada a cada três anos, mediante solicitação da unidade certificadora ao respectivo Conselho 

Estadual ou Distrital de Educação ou órgão deliberativo máximo, conforme o caso. 

6 ETAPAS DE PREPARAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 A certificação no contexto da Rede CERTIFIC é concebida como um conjunto de ações que visam 

acolher o trabalhador, reconhecer seus saberes e validá-los, e encaminhá-lo para instituição de 

certificação escolar ou para cursos de educação de jovens e adultos ou de educação profissional, tendo 

em vista a elevação de escolaridade através de um itinerário formativo que oriente e possibilite ao 
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trabalhador alcançar todos os níveis de formação profissional e tecnológica, da alfabetização à pós-

graduação. 

Levantamento e articulação da demanda 

 O levantamento e a articulação da demanda é uma das principais etapas de preparação para a 

certificação profissional. Esse planejamento determina qual perfil profissional é o mais adequado para 

cada região e deve levar em conta: 

 os arranjos produtivos locais; 

 o número de trabalhadores no perfil solicitado que não possuem certificação profissional; e 

 o percentual de trabalhadores que possuem ou não a escolaridade solicitada para 

certificação. 

 Não basta, portanto, o itinerário formativo de cada instituição, mas a real necessidade de 

certificação profissional da região. Torna-se, portanto, fundamental a interação com a comunidade local 

para identificar a demanda de trabalhadores interessados em obter reconhecimento e certificação de 

seus saberes, possibilitando a definição das ocupações a serem ofertadas. 

 O contato inicial poderá ocorrer junto a organizações sociais (associações, cooperativas, 

sindicatos), empresas, ONG, entre outras entidades representativas de trabalhadores e da comunidade 

e de organismos patronais e reguladores da profissão. O objetivo dessa interação é apresentar essa 

política de inclusão social e estimular os trabalhadores a retornarem ao ambiente escolar, apresentando 

os benefícios de realizar o reconhecimento formal dos saberes profissionais.  

 Além dessas estratégias de interação junto às organizações locais, a instituição poderá 

demandar estudos e pesquisas com participação direta dos trabalhadores, em ações efetivas com a 

comunidade. 

Sensibilização interna 

 A Rede CERTIFIC suscita uma constante articulação com a comunidade, de forma que envolva 

tanto os atores internos quanto os externos. Nesse sentido, a tomada de decisão para a adesão à Rede 

CERTIFIC dar-se-á levando-se em conta a demanda e, principalmente, o compromisso interno do grupo 

institucional em assumir o processo de certificação profissional, sendo que esse grupo atuará 

diretamente com o trabalhador.  

 Buscando coerência em seu propósito, a Rede CERTIFIC exige das instituições que a compõem 

uma preparação institucional, envolvendo a comunidade acadêmica – gestores, docentes, discentes e a 

equipe de apoio técnico-administrativo. Nesse sentido, a promoção de debates com as comunidades 

interna e externa, divulgando e esclarecendo a proposta, além da formação continuada de todos os 

servidores envolvidos é de fundamental importância. O sucesso do processo de certificação profissional, 

ao qual se propõe, exige que todo o conjunto de pessoal atuante na instituição certificadora esteja 

ciente de sua participação como integrante à Rede CERTIFIC.  
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 Cabe às instâncias diretivas divulgar a Rede CERTIFIC e promover ações de esclarecimento e de 

motivação da equipe da unidade educacional que operacionalizará a certificação, de modo que a 

comunidade acadêmica conheça a proposta.  

 Desde os primeiros contatos com o trabalhador até a finalização do processo de 

reconhecimento de saberes, por tratar-se de um processo inovador, a certificação profissional necessita 

de pleno conhecimento e aceitação de toda a equipe escolar. Portanto, a sensibilização interna deve 

estar prevista no Projeto Pedagógico de Certificação Profissional. 

 Uma instituição poderá solicitar adesão à Rede CERTIFIC, mediante sensibilização prévia das 

unidades de ensino, de forma que envolva toda a equipe institucional. A sensibilização desenvolver-se-á 

por meio de seminários e reuniões, que definirão as ações de implantação, para posteriormente serem 

encaminhadas à decisão do respectivo conselho. 

Regulamentação interna para certificação profissional 

 Para desenvolver processos de certificação profissional, as instituições e redes de educação 

profissional e tecnológica deverão aprovar regulamentação interna específica, que deverá observar as 

normas, diretrizes e orientações constantes na Portaria Interministerial MEC-MTE nº 05, de 2014 

(BRASIL, 2014a), na Portaria SETEC/MEC nº 08, de 2014 (BRASIL, 2014b), e nas diretrizes curriculares 

nacionais para certificação profissional, emitidas pelo CNE. 

 A regulamentação interna para certificação profissional de cada rede ou instituição deverá 

contemplar: 

a) forma de acesso aos processos de certificação profissional; 

b) caracterização do público beneficiário da certificação profissional; 

c) requisitos para oferta de processos de certificação profissional pelas unidades; 

d) etapas que constituem os processos de certificação profissional; 

e) modalidades institucionais de certificação profissional e certificações emitidas; 

f) concepção de avaliação diagnóstico-formativo no processo de certificação profissional; 

g) condições para funcionamento da certificação profissional nas unidades certificadoras; 

h) processo de avaliação; 

i) critérios de avaliação de saberes, conhecimentos e competências profissionais; 

j) critérios de aprovação em processos de certificação profissional (aproveitamento mínimo); 

k) possibilidade de recurso quanto ao resultado da certificação profissional; e 

l) forma de inserção de trabalhadores que concluíram o processo de certificação em curso 

correspondente (para certificação de qualificação profissional). 

Credenciamento 

 Diante de tal desafio e de acordo com o presente documento, as instituições e redes de ensino 

precisam passar por um processo de credenciamento junto à Rede CERTIFIC (Figura 4). 
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Figura 4 – Fluxo para credenciamento de redes e instituições junto à Rede CERTIFIC 

 

  

Para o credenciamento junto à Rede CERTIFIC, as instituições e redes de educação profissional e 
tecnológica deverão efetuar os seguintes procedimentos: 

I- aprovar, no respectivo órgão deliberativo máximo ou no Conselho Estadual, Distrital e 
Municipal de Educação, regulamentação interna para a certificação profissional; 

II- aprovar, no respectivo órgão deliberativo máximo ou no Conselho Estadual, Distrital e 
Municipal de Educação, termo de credenciamento junto à Rede CERTIFIC, para cada 
unidade de ensino certificadora; e 

III- submeter, por meio do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 
Tecnológica (SISTEC), os termos de credenciamento aprovados, para formalização junto à 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), do MEC, e homologação. 

 A submissão dos termos aprovados de credenciamento poderá ser feita de forma centralizada, 

pelo órgão gestor da instituição ou rede ofertante, ou distribuída, por cada unidade de ensino 

certificadora, de acordo com a regulamentação de cada rede ou instituição. 

As redes públicas estaduais, distrital e municipais de educação profissional que tenham 

competência delegada de reconhecimento de cursos técnicos de nível médio pelos conselhos estaduais, 

distrital ou municipais de educação terão regulamentação interna e termo de credenciamento 

aprovados no órgão deliberativo máximo. 
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Projeto pedagógico de certificação profissional 

 Os processos de certificação profissional são estruturados por meio de projetos pedagógicos de 

certificação profissional, vinculados aos respectivos cursos de educação profissional e tecnológica ou à 

licenciatura em educação profissional, de acordo com a modalidade de certificação profissional. 

 O projeto pedagógico de certificação profissional deve estruturar-se nas bases reconhecidas 

tanto do ponto de vista do mundo do trabalho como nas bases científicas, socioculturais e tecnológicas, 

tendo em vista e privilegiando a elevação da escolaridade e a melhoria das condições e oportunidades 

de trabalho, emprego e renda. 

 Nessa perspectiva, toma-se como referência a organização da educação profissional e 

tecnológica por eixos tecnológicos. Essa organização parte de princípios científicos e tecnológicos 

comuns a todos os setores/segmentos profissionais que compõem um eixo tecnológico. Essa base 

permitirá uma coerente inter-relação com os diversos níveis e modalidades da educação profissional 

numa perspectiva de proposição de projetos de reconhecimento de saberes, apontando para uma 

certificação profissional, conforme as demandas identificadas, pautada num itinerário formativo 

sequencial que permita ao trabalhador alcançar todos os níveis da educação profissional e tecnológica. 

 Sob essa orientação, os projetos pedagógicos de certificação de qualificação profissional, 

certificação técnica e certificação tecnológica deverão ser desenvolvidos tendo como base os catálogos 

nacionais de cursos de educação profissional e tecnológica, estruturados em eixos tecnológicos e 

fundamentados na identificação das tecnologias que se encontram na base de uma dada formação 

profissional (bases tecnológicas) e dos arranjos lógicos por elas constituídos (matrizes tecnológicas). 

 A organização por eixo tecnológico aponta para uma proposta de educação profissional que se 

fundamenta no conceito de tecnologia articulada entre a atividade laboral e os saberes científicos, 

socioculturais e tecnológicos sob o ponto de vista da politecnia, que aponta para a mudança de foco de 

uma educação profissional, antes voltada para áreas específicas e que passa a ser agrupada em torno de 

fundamentos comuns, configurando os eixos tecnológicos da educação profissional e tecnológica.  

 Cada eixo tecnológico organiza-se a partir de um núcleo politécnico comum, baseado nas 

mesmas ciências e utilizando métodos semelhantes. Isso significa que os processos de ensino e 

aprendizagem recaem sobre a tecnologia, os conhecimentos científicos e socioculturais e não mais 

apenas sobre a atividade produtiva. 

 Nessa perspectiva, a linha central de estruturação de um Projeto Pedagógico de Certificação 

Profissional deverá ser definida por uma matriz tecnológica, perpassando os procedimentos avaliativos 

de reconhecimento de saberes, dando-lhes identidade de unicidade de desenvolvimento educacional, 

científico e tecnológico. 

 Por outro lado, a trajetória de formação na educação profissional, consolidada por meio de 

itinerários formativos, compreende sequências de cursos de qualificação profissional, de cursos técnicos 

de nível médio e cursos de graduação tecnológica, dentro de um mesmo eixo tecnológico. Os itinerários 

formativos podem ser cumpridos por meio da frequência a cursos e programas educacionais ou por 

processos de certificação profissional que permitam identificar e avaliar a equivalência ou equiparação 

das aprendizagens pertinentes a cada etapa. O itinerário formativo parte da concepção de núcleo 

politécnico e de matriz tecnológica, onde os saberes são consecutivos e sequenciais. 
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 Para a certificação docente da educação profissional, deve ser observado o perfil profissional 

previsto nas diretrizes curriculares para formação de professores da educação profissional e tecnológica. 

 As diretrizes dos projetos pedagógicos de certificação profissional são voltadas para: 

 a sistematização de saberes que possibilitem a identificação de um perfil profissional; 

 o desenvolvimento de metodologias que permitam identificar, avaliar e reconhecer 

saberes, conhecimentos e competências necessários ao prosseguimento de estudos e/ou 

exercício de atividades laborais; e 

 o encaminhamento para elevação de escolaridade e para cursos de educação profissional e 

tecnológica. 

 Na elaboração dos projetos pedagógicos de certificação profissional é preciso determinar, 

conforme a realidade do mundo do trabalho, qual o público beneficiário que será contemplado. 

Portanto, faz-se necessário conhecer com exatidão as necessidades do público, suas expectativas, 

interesses e motivações. Existem dois instrumentos prioritários à execução desta tarefa: 

a) o conhecimento e a análise de dados e informações, elaborados por diferentes instituições, 

sejam públicas ou privadas; e 

b) a realização, por parte da própria equipe institucional, de pesquisa de campo, 

principalmente quando houver demandas junto aos arranjos produtivos locais. 

 Para a concretização dessas ações, a instituição ofertante deve voltar-se, prioritariamente, para 

o mundo externo, visando à compreensão do mundo do trabalho para fins de definição e elaboração 

dos perfis profissionais. Para a definição desses perfis exigidos para certificação dos saberes dos 

trabalhadores, devem ser estabelecidas as relações entre conhecimentos gerais e específicos, de acordo 

com as demandas do mundo do trabalho e os catálogos nacionais de cursos de educação profissional e 

tecnológica ou equivalente. Por “perfil profissional” e, de acordo com as diretrizes da educação 

profissional no Brasil, compreende-se o rol de conhecimentos, saberes, competências e atitudes 

necessárias para um sujeito atuar de maneira competente dentro de um campo profissional.  

 Os projetos pedagógicos de certificação profissional deverão estar vinculados aos respectivos 

cursos de educação profissional e tecnológica ou à licenciatura em educação profissional e deverão 

conter os seguintes elementos mínimos: 

I- Identificação da certificação profissional, vinculada ao curso correspondente; 
II- Descrição do(s) curso(s) que evidencia(m) o cumprimento dos requisitos para aprovação de 

projeto pedagógico de certificação profissional, conforme a modalidade de certificação 
profissional; 

III- Justificativa para desenvolvimento da certificação profissional; 
IV- Objetivos gerais e específicos da certificação profissional; 
V- Forma e requisitos de acesso, inclusive escolaridade mínima; 
VI- Perfil profissional de conclusão objeto da certificação profissional; 
VII- Etapas e descrição do processo de certificação profissional, inclusive procedimentos, 

instrumentos e critérios de avaliação de saberes, conhecimentos e competências 
profissionais; 

VIII- Instalações e equipamentos disponíveis para o processo de certificação profissional; 
IX- Pessoal docente e técnico-administrativo que atuará no desenvolvimento do processo de 

certificação profissional; e 
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X- Certificação emitida, constando atestados, certificados, inclusive intermediários, e diplomas 
a serem expedidos. 

Por opção da rede ou instituição de educação profissional e tecnológica, o projeto pedagógico 
de certificação profissional poderá ser desmembrado em dois documentos: 

a) Projeto pedagógico de certificação profissional geral, para oferta em qualquer unidade de 
ensino certificadora, no qual deverão constar os itens I, IV, V, VI, VII e X, e uma descrição 
genérica dos itens III, IX e X; e 

b) Projeto de autorização de funcionamento de certificação profissional, específico para cada 
unidade de ensino certificadora, no qual deverá estar prevista a descrição específica dos 
itens II, III, IX e X. 

No caso da certificação de qualificação profissional, técnica de nível médio e tecnológica, para 

elaboração do Projeto Pedagógico de Certificação Profissional, deverão ser observados o perfil 

profissional de conclusão e os requisitos mínimos estabelecidos para o curso correspondente, 

constantes nos catálogos nacionais de cursos de educação profissional e tecnológica ou equivalente, 

mantidos pelo Ministério da Educação. Nos catálogos são apresentados os perfis profissionais que irão 

compor o repertório de certificação profissional no âmbito da Rede CERTIFIC. Esses perfis devem ser 

entendidos como referenciais das atividades profissionais que abrangem a descrição dos saberes 

necessários à sua formação sociocultural, científica e tecnológica. 

 No caso da certificação dos professores da educação profissional, graduados e não licenciados, 

deverão ser usadas, como referenciais, as diretrizes curriculares para a formação de professores da 

educação profissional. 

  Os critérios de avaliação e o aproveitamento mínimo a ser obtido para aprovação no processo 

de certificação profissional devem ser estabelecidos por cada instituição ou rede ofertante. 

 Os projetos pedagógicos de certificação profissional deverão prever as condições para o 

atendimento adequado às pessoas com deficiência no desenvolvimento do processo de certificação 

profissional. No caso específico de certificação profissional técnica, os projetos pedagógicos de 

certificação profissional também deverão prever certificação(ões) intermediária(s) de qualificação 

profissional para os trabalhadores, ressalvados os casos previstos em legislação específica. 

 São requisitos obrigatórios para a aprovação de Projeto Pedagógico de Certificação Profissional, 

para cada perfil a ser certificado: 

a) oferta regular, nos últimos dois anos, do curso de qualificação profissional correspondente 

ou oferta regular, nos últimos três anos, de curso técnico no eixo tecnológico objeto da 

certificação e com estreita relação com o perfil profissional de conclusão a ser certificado, 

para certificação de qualificação profissional; 

b) oferta regular, nos últimos três anos,  de curso técnico ou curso superior de tecnologia, no 

eixo tecnológico objeto da certificação e com estreita relação com o perfil profissional de 

conclusão a ser certificado, para certificação técnica; 

c) reconhecimento, pelo MEC, do correspondente curso superior de tecnologia, com conceito 

igual ou superior a três, para certificação tecnológica; 

d) reconhecimento, pelo MEC, de curso de licenciatura, com conceito igual ou superior a três,  

ou oferta regular, nos últimos três anos, de curso ou programa de pós-graduação na área 
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de formação pedagógica ou de educação profissional, para certificação docente da 

educação profissional; 

e) disponibilidade de infraestrutura física e tecnológica, de acordo com os requisitos mínimos 

constantes nos catálogos nacionais de cursos de educação profissional e tecnológica, ou 

equivalentes, ou nas diretrizes curriculares para a formação de professores da educação 

profissional, conforme a modalidade de certificação profissional; e 

f) disponibilidade de equipe multiprofissional, de acordo com o estabelecido no § 3º do art. 

14 da Portaria SETEC/MEC nº 08/2014. 

Formação dos avaliadores 

A formação continuada de todos os profissionais envolvidos no processo de certificação 
profissional é imprescindível para a construção coletiva do saber e para a discussão crítica e reflexiva da 
prática pedagógica a ser desenvolvida.  

 Assim, para todos os técnicos e docentes que farão parte do processo de certificação 

profissional dos trabalhadores, a instituição ofertante deverá realizar uma formação. Esse curso tem 

como objetivo a preparação de avaliadores para a implantação dos processos de certificação no âmbito 

da Rede CERTIFIC. 

 Na formação de avaliadores deverão constar: as diretrizes conceituais e as operacionais do 

processo de certificação profissional da Rede CERTIFIC e os instrumentos e a metodologia de avaliação a 

serem utilizados no reconhecimento de saberes. 

Sensibilização externa 

 Um dos objetivos da certificação profissional é a inclusão dos trabalhadores no mercado de 

trabalho. Para que isso ocorra é de suma importância que empresários, associações e sindicatos 

conheçam e confiem nessa nova proposta.  

 Portanto, após a sensibilização da comunidade escolar, deve-se preparar a divulgação da 

certificação profissional aos empresários e representantes de sindicatos e associações, que tem por 

objetivo informar sobre as etapas do processo de certificação profissional, em especial, o 

reconhecimento de saberes, e possibilitar a inclusão dos trabalhadores no mercado formal de trabalho. 

Publicização das vagas 

 Para a oferta da certificação profissional deve-se tornar pública a oferta de processos de 

certificação profissional, antes da etapa de inscrição e durante as etapas de matrícula e acolhimento, 

por meio de instrumentos próprios com informações sobre: 

a) os saberes, conhecimentos e competências a serem certificados, para cada perfil 

profissional de conclusão; 
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b) as profissões e ocupações a serem certificadas; 

c) os procedimentos e orientações sobre a inscrição; 

d) os critérios e os documentos necessários para efetuar a matrícula; 

e) as etapas do processo de certificação profissional; 

f) o cronograma de atendimento, quando houver; 

g) os instrumentos metodológicos de avaliação e reconhecimento de saberes, conhecimentos 

e competências profissionais; 

h) os critérios de aprovação na certificação profissional; e 

i) possibilidade de interposição de recurso quanto ao resultado da certificação profissional. 

7 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

  O processo de certificação profissional visa identificar, avaliar e validar formalmente os 

saberes, conhecimentos e competências profissionais, desenvolvidos em processos formais e não 

formais de aprendizagem e na trajetória de vida e trabalho, com objetivo de promover o acesso, a 

permanência e/ou a progressão no mundo do trabalho e na educação.  

 Nesse sentido, a Rede CERTIFIC busca a constituição de um amplo espaço de conquista social, 

educacional e profissional circunscrito na intersecção entre as políticas de educação profissional e as de 

trabalho e emprego. Assim, as etapas que compõem o processo de certificação profissional devem 

envolver órgãos e instituições vinculados à educação profissional e à intermediação do emprego. 

 O processo de certificação profissional consiste no desenvolvimento das seguintes etapas: 

inscrição, acolhimento, matrícula, avaliação, certificação e encaminhamento. 

 A Figura 5, a seguir, apresenta o fluxo para a certificação profissional na Rede CERTIFIC. Ao 

adentrar o mundo do trabalho, em busca dos direitos sociais de emprego e de prosseguimento de 

estudos, o trabalhador jovem e adulto necessita de uma intermediação que, normalmente, é 

desenvolvida por um escritório do Sistema Nacional de Emprego (SINE) ou por entidades e instituições 

(organizações não governamentais, escolas, sindicatos etc.). Há ainda a possibilidade de, num processo 

orgânico, o trabalhador buscar por iniciativa própria as instituições que fazem a certificação profissional. 

Assim, com a orientação adequada, os trabalhadores interessados iniciam o fluxo a ser percorrido para a 

certificação profissional.  

 Os processos de certificação profissional deverão ser organizados para a duração de um mês e 

de três meses, entre as etapas de matrícula e de certificação, respectivamente, para certificação de 

qualificação profissional e certificação técnica, tendo por referência o tempo do trabalhador. 
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Figura 5 – Fluxo do processo de certificação profissional na Rede CERTIFIC 

 

Inscrição 

 A inscrição permitirá o acesso do trabalhador às instituições membros da Rede CERTIFIC. A 
inscrição consiste na manifestação de interesse dos trabalhadores jovens e adultos em participar de 
reconhecimento de saberes, conhecimentos e competências profissionais para fins de certificação e 
também poderá ser realizada nas unidades que integram o Sistema Público de Emprego, Trabalho e 
Renda, mediante cooperação com a unidade de ensino certificadora. 

 É fundamental que o trabalhador receba previamente orientações sobre as etapas e 

cronograma do processo de certificação profissional, os procedimentos e os documentos necessários 

para a matrícula, os documentos para comprovação de experiência profissional e escolaridade mínima, 

quando necessário, os requisitos e critérios para a certificação profissional, as informações sobre o perfil 

profissional e as certificações que poderão ser recebidas.  
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Acolhimento 

 O processo de certificação profissional se inicia dentro da unidade certificadora da Rede 

CERTIFIC com a etapa de acolhimento. Nessa etapa está a essência da acolhida, que deve ser realizada 

por equipe multiprofissional composta por, no mínimo, um profissional da área técnico-pedagógica 

(pedagogo, psicólogo ou assistente social) e um profissional da área específica da certificação 

profissional.  

 A etapa de acolhimento consiste na apresentação detalhada das etapas do processo de 

certificação profissional, na realização de entrevista diagnóstica para levantamento da história 

profissional e educacional do beneficiário, e na orientação e direcionamento do trabalhador para o 

reconhecimento de saberes, conhecimentos e competências profissionais e/ou, quando for o caso, para 

cursos ou certificação escolar ou cursos de educação profissional, com base no diagnóstico realizado. 

 De modo a prover a orientação adequada aos trabalhadores, podem ser realizados eventos de 

esclarecimento acerca do processo de certificação profissional e de palestras motivacionais ou outras 

ações de interação. Consegue-se também, com essa ação, a aproximação e reinserção do trabalhador na 

escola, vista como espaço de desenvolvimento humano, social, político e econômico.  Nessa etapa, se 

orienta o trabalhador, inclusive em aspectos atitudinais, motivacionais, familiares e tantos outros que 

fazem parte da história de vida do sujeito implicado na busca pelo reconhecimento dos saberes.  

 No acolhimento, o trabalhador deve responder/preencher um questionário socioprofissional 

que contempla questões referentes à organização familiar, renda, escolaridade e experiência 

profissional. As respostas deste questionário juntamente com os resultados da entrevista individual 

realizada pela equipe multiprofissional comporão o Memorial Socioprofissional do trabalhador, que 

descreverá toda a experiência profissional, destacando as atividades relacionadas ao fazer profissional, a 

forma como as desempenha e os pontos que considera relevantes para o domínio da profissão, 

conforme modelo do APÊNDICE A. O Memorial Socioprofissional conterá uma síntese do diagnóstico e o 

encaminhamento correspondente do trabalhador.  

 A equipe multiprofissional, após discutir e analisar as informações no diálogo com o trabalhador, 

emite parecer e aconselha quanto ao: 

a) prosseguimento para a etapa de matrícula, quando o próprio trabalhador percebe 

condições de se submeter à avaliação para reconhecimento de saberes profissionais; 

b) encaminhamento para curso de educação profissional e tecnológica, preferencialmente 

articulados à educação de jovens e adultos, quando o trabalhador, sob orientação da 

equipe multiprofissional, identifica a necessidade de aquisição de conhecimentos formais; e 

c) encaminhamento para elevação de escolaridade, para cursar o ensino fundamental ou o 

ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos ou para submeter-se à 

certificação escolar, por meio de bancas (secretarias estaduais de educação) ou de exames 

nacionais (ENEM e ENCCEJA). 

 É importante ressaltar que a decisão pelo percurso a ser seguido é do trabalhador. O 

encaminhamento tem caráter de orientação e esclarecimento e, portanto, não deve restringir a 

possibilidade de prosseguimento no processo de reconhecimento de saberes, excetuando-se os casos 

em que a escolaridade ou a experiência profissional são exigidas e não são demonstradas.  
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 Assim, no caso de certificação de qualificação profissional, a escolaridade não pode se 

configurar como requisito para que o trabalhador continue o processo de reconhecimento de saberes 

profissionais. Além disso, o encaminhamento para elevação de escolaridade pode ser realizado 

independentemente do prosseguimento no processo de certificação profissional, não constituindo uma 

saída. 

 O Memorial Socioprofissional, com o parecer sobre o encaminhamento, deve ser entregue 

oficialmente ao trabalhador ao final desta etapa. 

Matrícula  

 A matrícula consiste na formalização e validação da inscrição para o processo de certificação 

profissional, mediante entrega de documentação e registro que permitem ao trabalhador frequentar a 

unidade de ensino que oferece a certificação profissional, respeitando as determinações previstas no 

regimento escolar. A partir de então, o trabalhador deve usufruir dos mesmos benefícios dos estudantes 

registrados junto à unidade de ensino. Adicionalmente ao registro junto à unidade de ensino, o 

trabalhador deve ser cadastrado como aluno no SISTEC.  

 Não haverá requisito de escolaridade para certificação de qualificação profissional, nos termos 

do art. 42 da LDB, sendo vedada a recusa de matrícula em caso de divergência com a escolaridade 

mínima prevista no catálogo nacional de cursos de qualificação profissional, ou equivalente, a qual 

estará condicionada basicamente à sua capacidade de aproveitamento. 

Avaliação 

 A avaliação consiste no processo de verificação e reconhecimento de saberes, conhecimentos e 

competências profissionais do trabalhador, realizada por meio de atividades teórico-práticas.  

 As atividades avaliativas para reconhecimento de saberes, conhecimentos e competências 

profissionais devem contemplar: 

 avaliação teórico-prática de saberes, conhecimentos e competências profissionais, para a 

certificação de qualificação profissional, técnica de nível médio e tecnológica; 

 avaliação escrita, para a certificação técnica de nível médio e tecnológica; e 

 avaliação prática, portfólio, memorial e avaliação didática, para a certificação docente da 

educação profissional. 

 Nessa etapa, o trabalhador deverá demonstrar os saberes, conhecimentos e competências 

profissionais de acordo com o perfil profissional de conclusão previsto nos catálogos nacionais de 

educação profissional ou equivalente ou nas diretrizes curriculares para a formação de professores da 

educação profissional.  

 As atividades práticas poderão ser realizadas na própria instituição, em instituições parceiras, 

em ambientes de trabalho ou em ações comunitárias.  
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 Para a avaliação será considerada a legislação pertinente ao exercício profissional, a postura nas 

relações de trabalho e o conhecimento da matriz tecnológica do setor (domínio dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos relacionados à profissão).  

 A etapa de avaliação poderá ser desenvolvida em momentos individuais ou coletivos e deverá 

manter a coerência com o caráter diagnóstico-formativo da avaliação assumida na certificação 

profissional. A equipe multiprofissional observará e acompanhará a execução das atividades, podendo 

fazer intervenções, com fins de registro e avaliação do desempenho profissional. 

 Os critérios e procedimentos de avaliação deverão estar estabelecidos e ser divulgados aos 

trabalhadores participantes do processo de certificação profissional. Poderão ser estabelecidos, dentre 

os saberes, conhecimentos e competências que integram o perfil profissional de conclusão, pontos 

críticos que não podem deixar de ser corretamente executados. 

 Os processos avaliativos de reconhecimento de saberes, conhecimentos e competências 

profissionais devem se pautar nas seguintes funções da avaliação: 

 Diagnóstica: caracteriza o desenvolvimento do sujeito, visualizando avanços e dificuldades, 

realizando ajustes e tomando decisões; 

 Formativa: busca tornar o sujeito consciente da atividade que desenvolve, podendo 

expressar seus erros, limitações, reconhecendo o que sabe e o que não sabe, adotando 

estratégias para o desenvolvimento contínuo; e 

 Somativa: expressa os resultados referentes ao desempenho do sujeito, por meio de 

menções, relatórios, conceitos e/ou notas.  

Certificação 

 A certificação consiste no registro dos saberes, conhecimentos e competências profissionais 

validados e emissão de documentos para fins de exercício profissional, prosseguimento de estudos e 

complementação do processo formativo, tendo por referência o resultado obtido no processo de 

certificação profissional.  

 Os seguintes documentos poderão ser emitidos ao final do processo de certificação profissional: 

 Atestado de Reconhecimento de Saberes Profissionais  documento obrigatório que 

registra os saberes, conhecimentos e competências profissionais demonstrados em 

processo de certificação; 

 Certificado de Qualificação Profissional  documento que comprova o reconhecimento de 

saberes, conhecimentos e competências profissionais validados: 

a) em processo de certificação de qualificação profissional; ou 

b) em processo de certificação técnica, para as certificações intermediárias previstas 

nos projetos pedagógicos de certificação profissional; 

 Diploma de Técnico de Nível Médio  documento que comprova o reconhecimento de 

saberes, conhecimentos e competências profissionais validados em processo de 

certificação técnica; 



REDE CERTIFIC :: DOCUMENTO ORIENTADOR 2014 

40 

 

 Diploma de Tecnólogo  documento que comprova o reconhecimento de saberes, 

conhecimentos e competências profissionais validados em processo de certificação 

tecnológica; e 

 Diploma de Licenciado em Educação Profissional  documento que comprova o 

reconhecimento de saberes, conhecimentos e competências profissionais validados em 

processo de certificação docente da educação profissional. 

 Todos os trabalhadores que concluírem a etapa de avaliação farão jus ao Atestado de 

Reconhecimento de Saberes Profissionais. Nele estarão expressos todos os resultados de saberes, 

conhecimentos e competências profissionais comprovados no processo de certificação profissional, 

sendo, portanto, similar a um histórico do curso de formação equivalente, conforme modelo do 

APÊNDICE B. 

 Os certificados e diplomas somente serão emitidos aos trabalhadores que obtiverem resultados 

individuais e/ou resultados globais de saberes/conhecimentos/competências compatíveis com os 

padrões mínimos definidos por cada instituição de ensino ofertante e divulgados aos participantes do 

processo. Sugere-se que seja considerado, para aprovação, o mínimo de 60% de cada 

saber/conhecimento/competência individual. 

  Os certificados ou diplomas emitidos a partir de processos de certificação profissional, quando 

registrados no SISTEC, terão validade nacional equivalente ao respectivo curso, resguardadas as 

competências de habilitação dos órgãos profissionais regulamentadores. 

  Os certificados e diplomas emitidos darão ao trabalhador o poder de usufruir dos direitos 

profissionais, inclusive os definidos pelos órgãos reguladores do exercício profissional e associações de 

classe, quando houver. 

 Os certificados e diplomas emitidos em processo de certificação profissional não terão prazo de 

expiração e deverão ser idênticos ao expedidos no curso destinado à formação equivalente e deverão 

mencionar as ocupações da CBO, quando existirem, às quais o trabalhador está apto. 

Encaminhamento 

 O encaminhamento, com caráter de reorientação, consiste de: entrega formal da certificação ao 
trabalhador; apresentação de possibilidades de continuidade de estudos; e direcionamento às unidades 
do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, quando for o caso, para fins de participação em 
processos de intermediação de mão de obra e formalização do trabalho autônomo. 

 Assim, deve ser realizada uma devolutiva individual em relação ao desempenho do trabalhador 
nas atividades avaliativas, com orientação adequada de itinerários formativos que poderão ser seguidos. 
Nesse caso, pode haver um encaminhamento para complementação de estudos em curso de educação 
profissional equivalente ou de educação de jovens e adultos.  

 Os trabalhadores jovens e adultos que concluíram processos de certificação profissional 
poderão ter prioridade para inserção em turma do curso correspondente ou do respectivo itinerário 
formativo. 

 Cabe ressaltar que os saberes, conhecimentos e competências profissionais atestados em 
processo de certificação profissional serão aproveitados quando da matrícula em curso correspondente 
ou do respectivo itinerário formativo.  



REDE CERTIFIC :: DOCUMENTO ORIENTADOR 2014 

41 

 

REFERÊNCIAS 

AYRES, Bruno R.C. Os centros de voluntários brasileiros vistos como uma rede organizacional baseada no 
fluxo de informações. Revista de Ciência da Informação, v.2, n.1, fev/2001. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 
1988. 

_______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Congresso Nacional, 1996. 

_______. Conselho Nacional de Educação. Câmara da Educação Básica. Parecer CNE/CEB nº 40, de 09 de 
maio de 2004. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 
Brasília, DF: 09 de maio de 2004.  

_______. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras 
providências. Brasília: Congresso Nacional, 2008. 

_______. Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011. Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec); altera as Leis nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa 
do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio, 
nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior, e nº 11.129, de 30 de junho de 2005, que institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
(ProJovem); e dá outras providências. Brasília: Congresso Nacional, 2011. 

_______. Conselho Nacional de Educação. Câmara da Educação Básica. Parecer CNE/CEB nº 11, de 09 de 
maio de 2012. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 
Brasília, DF: 09 de maio de 2012a. 

_______. Conselho Nacional de Educação. Câmara da Educação Básica. Resolução CNE/CEB nº 06, de 20 
de setembro de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio. Brasília, DF: 20 de setembro de 2012b.  

_______. Orientações para a Implantação da Rede CERTIFIC. (Org.) Luiz Caldas Pereira e Sônia da Costa. 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Brasília: MEC, SETEC, 2010. 
Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4381&Itemid=>. 
Acesso em 09 set. 2013. 

_______. Ministério da Educação; Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria Interministerial MEC-
MTE nº 05, de 25 de abril de 2014. Dispõe sobre a reorganização da Rede Nacional de Certificação 
Profissional – Rede CERTIFIC. Brasília, DF: 25 de abril de 2014a. 

_______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Portaria 
SETEC/MEC nº 08, de 02 de maio de 2014. Regulamenta o desenvolvimento de processos de certificação 
profissional no âmbito da Rede Nacional de Certificação Profissional – Rede CERTIFIC. Brasília, DF: 02 de 
maio de 2014b. 

FERNANDES. D. Avaliação das Aprendizagens: Desafios às Teorias, Práticas e Políticas. Lisboa: Texto 
Editora, 2005. 



REDE CERTIFIC :: DOCUMENTO ORIENTADOR 2014 

42 

 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Porto Alegre: Afrontamento, 1975. 

HOFFMANN, J. Avaliação mediadora uma prática em construção da pré-escola a universidade. Porto 
Alegre: Mediação, 1993. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍTICA (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios 2009/2011. PNAD 2011. Rio de Janeiro, RJ: 2011. 

LUCKESI, C. Avaliação da Aprendizagem Escolar. São Paulo: Cortez, 2002. 

NIDELCOFF, M. Uma escola para o povo. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

  



REDE CERTIFIC :: DOCUMENTO ORIENTADOR 2014 

43 

 

APÊNDICE A – MODELO DE MEMORIAL SOCIOPROFISSIONAL 

Identificação da unidade certificadora (nome, endereço, CNPJ) 

Nome Completo do Candidato 

      
CPF 

      
Nº de Inscrição 

      

Data de Nascimento  

      
Idade 

      anos 

Sexo 

 F  M 
Naturalidade 

     /      

Estado Civil 

      
Número de Filhos 

      

Telefone Celular 

      

Telefone Residencial 

      

Telefone Comercial 

      

Endereço Residencial 

      

Endereço Profissional  

      

E-mail 

      

Possui algum tipo deficiência física?  Sim  Não 

      

Certificação profissional solicitada 

 Qualificação profissional  Técnica  Tecnológica  Docente da educação profissional 

Perfil       

Motivo de inscrição em processo de certificação profissional 

 Melhorar vida profissional  Melhorar salário  Certificado profissional  Retorno aos estudos 

 Outro       
 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Nível de Escolaridade 

A 
NA 

 Não alfabetizado 

 Ensino fundamental incompleto. Série concluída         Pública      Privada 

 Ensino fundamental completo  Sempre pública      Maior parte pública      Sempre privada 

 Ensino médio  incompleto. Série concluída        Pública      Privada 

 Ensino médio completo  Sempre pública      Maior parte pública      Sempre privada 

 Curso técnico  concluído        Sempre pública      Maior parte pública      Sempre privada 

 Curso técnico em andamento        Pública      Privada 

 Curso técnico iniciado e não concluído        Pública      Privada 

 Curso de graduação  concluído        Sempre pública      Maior parte pública      Sempre privada 

 Curso de graduação  em andamento        Pública      Privada 

 Curso de graduação iniciado e não concluído        Pública      Privada 

 Curso de pós-graduação concluído        Sempre pública      Maior parte pública      Sempre privada 

 Curso de pós-graduação em andamento        Pública      Privada 

 Curso de pós-graduação iniciado e não concluído        Pública      Privada 

Motivo para ausência à escola na educação básica (se for o caso). Com        anos de idade 

 Necessidade de trabalhar       

 Dificuldade(s) de acesso à instituição escolar       

 Problemas de saúde       

 Questões familiares       

 Falta de interesse       

 Dificuldades de adaptação       

 Outro       

Participação em programas educacionais 

 Mobral  Brasil Alfabetizado  Enem / certificação do Ensino Médio 

 Supletivo – 1° grau  EJA Ensino Fundamental  

 Supletivo – 2° grau  EJA Ensino Médio  Mulheres Mil       

 Enceja / certificação do Ensino Fundamental  Enceja / certificação do Ensino Médio 

 Bolsa-Formação Pronatec  Curso FIC   Curso Técnico  Certificação profissional       

 Outro       



REDE CERTIFIC :: DOCUMENTO ORIENTADOR 2014 

44 

 

Motivo de continuidade de estudos  Sim  Não 

 Exigência do mercado de trabalho  Satisfação pessoal  Melhoria de renda pessoal/familiar 

 Outro       

Descrição de cursos relevantes na área do processo de certificação profissional 
0 Trabalho com vínculo empregatício 
0 Trabalho para terceiros, mas sem vínculo formal 
 
0 Trabalho por conta própria/microempreendedor 
0 Já trabalhou, mas não está trabalhando 
 
0 Nunca trabalhou 
0 Nunca trabalhou, mas está procurando trabalho 
 
0 Outro       
 
0 Area de trabalho       
 
0 Horário de trabalho       

Nome do curso       Estabelecimento       Carga-horária       horas 

Nome do curso       Estabelecimento       Carga-horária       horas 

Nome do curso       Estabelecimento       Carga-horária       horas 

TRABALHO E EMPREGO 
Situação profissional atual 

 Trabalho com vínculo empregatício  Trabalho para terceiros, mas sem vínculo formal 

 Trabalho por conta própria/microempreendedor  Já trabalhou, mas não está trabalhando 

 Nunca trabalhou  Nunca trabalhou, mas está procurando trabalho 

 Outro       

 Area de trabalho       

 Horário de trabalho       

Tempo de experiência na área do processo de certificação profissional 
0 Trabalho com vínculo empregatício 
0 Trabalho para terceiros, mas sem vínculo formal 
 
0 Trabalho por conta própria/microempreendedor 
0 Já trabalhou, mas não está trabalhando 
 
0 Nunca trabalhou 
0 Nunca trabalhou, mas está procurando trabalho 
 
0 Outro       
 
0 Area de trabalho       
 
0 Horário de trabalho       

 Não tenho experiência na área  até 1 ano 

 1 ano e um dia até 4 anos  4 anos e um dia até 10 anos 

 Mais de 10 anos  

Descrição de experiências relevantes na área do processo de certificação profissional 
0 Trabalho com vínculo empregatício 
0 Trabalho para terceiros, mas sem vínculo formal 
 
0 Trabalho por conta própria/microempreendedor 
0 Já trabalhou, mas não está trabalhando 
 
0 Nunca trabalhou 
0 Nunca trabalhou, mas está procurando trabalho 
 
0 Outro       
 
0 Area de trabalho       
 
0 Horário de trabalho       

Cargo/função       Estabelecimento       Período       meses 

Cargo/função       Estabelecimento       Período       meses 

Cargo/função       Estabelecimento       Período       meses 

ORGANIZACAO FAMILIAR E RENDA 

Numero de pessoas (incluindo o candidato) que residem juntas:       pessoas 

0 Trabalho para terceiros, mas sem vínculo formal 
 
0 Trabalho por conta própria/microempreendedor 
0 Já trabalhou, mas não está trabalhando 
 
0 Nunca trabalhou 
0 Nunca trabalhou, mas está procurando trabalho 
 
0 Outro       
 
0 Area de trabalho       
 
0 Horário de trabalho       

Participação na renda familiar 

 Trabalha e é a única fonte de renda  Trabalha, mas divide as despesas da casa 

 Não contribui com a renda familiar  

Benefício social recebido do governo (candidato ou conviventes) 

 Sim    Não Número de pessoas       Benefício       

Total de rendimentos (candidato e conviventes) / valor aproximado: R$       

Meio de transporte usual 

 Deslocamentos a pé  Bicicleta  Ônibus  Carro  Metrô 

RECOMENDAÇÃO 

O candidato deve ser encaminhado para cursos de educação de jovens e adultos:       Ensino Fundamental        Ensino Médio 

O candidato deve ser encaminhado para curso de educação profissional e tecnológica: 

 Curso FIC   Curso Técnico  Curso superior de tecnologia                 

 O candidato deve ser encaminhado para curso de formação pedagógica (somente para certificação docente) 

 O candidato deve prosseguir no processo de certificação profissional 

Outras observações da equipe de avaliação 
      

Nome Completo do Examinador 1 (equipe de avaliação) 

      

Data / Assinatura 

      

Nome Completo do Examinador 2 (equipe de avaliação) 

      

Data / Assinatura 

      

Assinatura e carimbo do Coordenador/Diretor 

 
Data 
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APÊNDICE B – MODELO DE ATESTADO DE SABERES, CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS 
PROFISSIONAIS 

Identificação da unidade certificadora (nome, endereço, CNPJ) 

Nome Completo do Candidato 

      
CPF 

      
Nº de Inscrição 

      

Certificação profissional solicitada 

 Qualificação profissional  Técnica  Tecnológica  Docente da educação profissional 

Perfil       

Tipo(s) de Avaliação 

 Avaliação Teórica Escrita  Avaliação Prática Escrita 

 Avaliação Teórica Oral  Avaliação Prática Oral 

Norma de Referência (quando aplicável) 

      

AVALIAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 

Critérios para Aprovação 

      
Data: 

   /    /      

Descrição do item/unidade de conhecimento 
% 

Obtido 

Resultado 

A NA 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Resultado da avaliação teórico-prática 

 O candidato está apto em todos os itens/unidades de conhecimento 

 O candidato não está apto no(s) seguinte(s) item(ns)/unidade(s) de conhecimento:       

Nome Completo do Examinador 1 (equipe de avaliação) 

      

Data / Assinatura 

      

Nome Completo do Examinador 2 (equipe de avaliação) 

      

Data / Assinatura 

      

AVALIAÇÃO PRÁTICA  Arguição Oral 

Critérios para Aprovação 

      
Data: 

   /    /      

Descrição do item/unidade de conhecimento 
% 

Obtido 

Resultado 

A NA 

              

              

              

              

              

              

Resultado da avaliação prática 

 O candidato está apto em todos os itens/unidades de conhecimento 
 O candidato não está apto no(s) seguinte(s) item(ns)/unidade(s) de conhecimento:       



REDE CERTIFIC :: DOCUMENTO ORIENTADOR 2014 

46 

 

Nome Completo do Examinador 1 (equipe de avaliação) 

      

Data / Assinatura 

      

Nome Completo do Examinador 2 (equipe de avaliação) 

      

Data / Assinatura 

      

RECOMENDAÇÃO 

 O candidato obteve o desempenho desejado na(s) avaliação(ões) da certificação profissional pretendida, devendo ser certificado. 

 O candidato não está apto por não ter obtido o desempenho desejado no(s) item(ns)/unidade(s) de conhecimento da respectiva 
certificação profissional 

Observações (capacidades a serem desenvolvidas pelo candidato, conforme análise da equipe de avaliação): 
      

Assinatura e carimbo do Coordenador/Diretor 
 

Data 

      

Legenda: A = Apto             NA = Não Apto 

 


