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APRESENTAÇÃO

O presente MANUAL do PRONATEC do IFMT que a Pró- reitoria de Extensão 
apresenta se insere no conjunto de deliberações que compõem o trabalho atual da 
Equipe  de  Gestão  do  PRONATEC  do  Instituto  Federal  de  Educação  Ciência  e 
Tecnologia  de  Mato  Grosso.  Uma  iniciativa  que  contribui  sobremaneira  para  a 
execução do Programa, com segurança e eficiência. Nada mais apropriado para um 
momento em que o IFMT e toda a Rede Federal vivencia franca expansão com o 
surgimento de novos Campi  e as suas unidades vinculadas,  aumentando assim o 
alcance  social,  bem  como  as  grandes  demandas  e  os  desafios  neste  processo 
inseridos.

Revisitando o que a mais de cem anos fora sonhado e concretizado por Nilo 
Peçanha, na ocasião da criação das escolas de aprendizes Artífices, célula mãe dos 
Institutos  Federais,  instituídas  com vistas  sempre  no  atendimento  àqueles  que  na 
ocasião eram chamados de "desafortunados". Também assim, o Programa Nacional 
de  Acesso  ao  Ensino  Técnico  e  Emprego  -  PRONATEC  foi  criado  pelo  Governo 
Federal do Brasil no dia 26 de Outubro de 2011 com a sanção da Lei nº 12.513/2011 
objetivando o atendimento aos Brasileiros que vivem em condições que variam da 
vulnerabilidade social à pouca competitividade profissional. 

O  PRONATEC  é  parte  de  uma  estratégia  de  desenvolvimento,  em  escala 
nacional,  tendo  como  ofertante,  entre  outros  agentes,  os  Institutos  Federais,  que 
busca  integrar  a  qualificação  profissional  de  trabalhadores  pela  elevação  da  sua 
escolaridade,  constituindo-se  em  um  instrumento  de  fomento  ao  desenvolvimento 
profissional, de inclusão e de promoção do exercício da cidadania.

A educação como um processo que conduz à mudanças do comportamento 
humano, está intimamente associada ao desempenho global de uma sociedade. Por 
isso a importância do compartilhamento no Campus e em todo o IFMT, dos saberes 
acerca das premissas e fundamentos do precioso e oportuno Programa Nacional de 
Acesso  ao  Ensino  Técnico  e  Emprego,  as  suas  virtudes,  os  obstáculos  a  serem 
superados para a efetivação das tangíveis metas pactuadas e a pactuar.

Assim,  o  presente  MANUAL do  PRONATEC  pretende  ser  não o  único  e 
imprescindível,  mas  importante  instrumento  orientativo  e  norteador  das  ações 
metodológicas para desenvolvimento do PRONATEC no âmbito do IFMT.

Bom trabalho a todos.

Elson Santana de Almeida

Diretor de Extensão – PROEX/IFMT
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
COORDENAÇÃO GERAL PRONATEC

MANUAL PRÁTICO DO PRONATEC IFMT

A Coordenação Geral do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico  e  Emprego  (PRONATEC)  do  Instituto  Federal  de  Educação  Ciência  e 
Tecnologia  de Mato  Grosso,  no uso de suas atribuições legais  estabelecidas  pela 
Resolução CD n.º 04/FNDE/2012, resolve orientar os campi quanto aos procedimentos 
para a oferta de cursos técnicos em concomitância e formação inicial e continuada no 
âmbito do PRONATEC.

Aos campi do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso,  interessados em ofertar  cursos no âmbito do Programa Nacional  de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, deverão observar as seguintes etapas: 

1. PACTUAÇÃO NO SISTEC

A  Coordenação  Adjunta  PRONATEC  do  campus,  a  Coordenação  / 
Departamento / Diretoria Extensão em conjunto com o Departamento de Ensino do 
Campus,  irão diagnosticar possibilidades de cursos conforme expertise do  campus, 
definindo:  público  alvo,  cursos  e  carga  horária.  Realizar  diálogo  com  os  setores 
demandantes em nível de município para identificação da demanda, e posteriormente , 
proceder o registro no SISTEC.

DESCRIÇÃO:

1º  Passo: A  Coordenação  Adjunta  PRONATEC,  a  Coordenação  / 
Departamento / Diretoria Extensão do Campus, em conjunto com o Departamento de 
Ensino do  Campus  irão analisar as possibilidades de abertura das turmas e cursos 
conforme  expertise  do  campus, Guia  de  Cursos  PRONATEC 
(http://pronatec.mec.gov.br/guia_cursos.html)  e  Catálogo  Nacional  de  Cursos 
(http://catalogonct.mec.gov.br/).

2º  Passo: Acessar  o  Sistema  de  Informações  da  Educação  Profissional  e 
Tecnológica -  SISTEC (http://sitesistec.mec.gov.br/index.php) e pactuar os cursos no 
sistema cadastrando o curso, carga horária, demandante, local da oferta, modalidade, 
período e demais informações necessárias baseados no manual do sistema (Manuais 
SISTEC).  Posteriormente  encaminhar  memorando  ao  Reitor  solicitando  a 
Homologação no SISTEC dos cursos pactuados pelo campus.

3º Passo: Aguardar aprovação dos cursos pactuados no SISTEC que será feita 
pelos demandantes.

2. ELABORAÇÃO DO PPC

Após a aprovação dos cursos, o proponente deve elaborar o Plano Pedagógico 
de Curso - PPC, contendo: Introdução, Objetivo Geral,  Objetivos Específicos, Perfil 
Profissional  de  Conclusão,  Requisitos  de  Ingresso,  Organização  Curricular,  Matriz 
Curricular do Curso, Critérios de Avaliação e Certificação. 

https://sitesistec.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=262&Itemid=200
https://sitesistec.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=262&Itemid=200
https://sitesistec.mec.gov.br/index.php
https://pronatec.mec.gov.br/guia_cursos.html


DESCRIÇÃO PARA CURSOS FIC:

1º Passo: O proponente irá elaborar o PPC e submetê-lo ao setor de ensino do 
campus para análise e deferimento.

2º  Passo: Submeter  o  PPC  à  coordenação  de  extensão  do  campus para 
análise e deferimento.

3º Passo: Submeter ainda ao diretor geral do campus para aprovação para 
posterior registros no setor de extensão e secretaria de registro escolar.

DESCRIÇÃO PARA CURSOS TÉCNICOS:

1º Passo: O proponente irá elaborar o PPC e submetê-lo ao setor de ensino do 
campus para análise e deferimento.

2º Passo: Submeter o PPC à Pró-reitoria de Ensino para análise e parecer.

3º Passo: Encaminhamento ao Conselho Superior para análise e aprovação 
para posterior registro no setor de extensão e secretaria de registro escolar.

3. PLANO DE TRABALHO / PLANO DE CUSTOS
 / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Após  a  aprovação  dos  cursos  no  SISTEC,  a  Coordenação  Adjunta 
PRONATEC, deverá em conjunto com o Departamento/Diretoria de Administração do 
Campus,  elaborar  o  Plano  de  Trabalho  com  a  descrição  do  desenvolvimento  do 
programa  no  âmbito  da  instituição,  com  cronograma  de  execução,  quantidade  de 
colaboradores  para  o  apoio  administrativo  e  a  periodicidade  de  execução  das 
atividades, bem como, recursos materiais que deverão ser empregados no programa. 
Ainda a construção da planilha financeira descrevendo os custos do projeto conforme 
informações  do  plano  de  trabalho,  baseando-se  nas  Resoluções  CD  n.º 
04/FNDE/2012 e nº 06/FNDE/2012 (ou alterações futuras) bem como ou Manual de 
Gestão Bolsa Formação.  

DESCRIÇÃO:

1º Passo: Baseado nos cursos pactuados no Sistema Nacional de Informações 
da  Educação  Profissional  e  Tecnológica  deverá  ser  elaborado  planilha 
financeira de composição dos custos, bem como, de aplicação dos recursos 
através de Cronograma Financeiro e de Execução.

2º  Passo: Para  elaboração  da  Planilha  o  campus deverá  basear-se  na 
Resolução  CD n.º  04/2012/FNDE e Manual  de Gestão do Bolsa  Formação 
(inserir links). 

3º  Passo: Para  calcular  os  custos  da  turma  cadastrada  no  SISTEC,  será 
aplicada a seguinte equação: carga horária x número de aluno = hora aluno. 
Após deverá ser calculado o valor da hora aluno x R$ 10,00 (valor por aluno) = 
custo total da turma.

4º Passo: Descrever despesas através dos elementos de despesa descritos no 
manual  de  gestão  bolsa  formação,  para  pagamento  de  pessoal,  pessoa 
jurídica, material de consumo e auxílio estudantil.



3.4.1. Baseado no montante do recurso deverá ser feita a divisão, por 
natureza de despesa calculando-se o seguinte:

a) Despesas com Coordenador Adjunto:
máximo de 20h (semanais)  x R$ 44,00 x 4 semanas = Total mensal. 
Total  Mensal x numero de meses x quantidade de colaboradores= 
Despesa com  Coordenador Adjunto.

b) Despesas com Professor: 
Carga  horária  total  dos  cursos  x  R$  50,00  =  Despesas  com 
professores. 

c) Despesas com Supervisor:  
máximo de 20h (semanais)  x R$ 36,00 x 4 semanas = Total mensal. 
Total  Mensal x numero de meses x quantidade de colaboradores= 
Despesa com Supervisores.

d) Despesas com Orientador:  
máximo de 20h (semanais)  x R$ 36,00 x 4 semanas = Total mensal. 
Total  Mensal x numero de meses x quantidade de colaboradores= 
Despesa com Orientadores.

e) Despesas com Apoio Administrativo e Acadêmico:
máximo de 20h (semanais)  x R$ 18,00 x 4 semanas = Total mensal. 
Total  Mensal x numero de meses x quantidade de colaboradores= 
Despesa com Apoio Administrativo e Acadêmico.

3.4.2. O outro montante do recurso deverá ser destinado entre despesas 
referente  a  Auxílio  Estudantil,  Material  de  Consumo,  Pessoa Jurídica 
distribuídas  conforme necessidade   e  realidade  da região  onde  será 
empregado o curso, garantindo ao aluno todo o material necessário para 
sua participação no programa, bem como, o transporte e alimentação, 
conforme prevê a Resolução CD n.º 04/2012/FNDE. 

a) Observar  os  casos  previstos  no  art.  8º  da  Resolução  CD  n.º 
04/2012/FNDE conforme quadro abaixo:

“Art. 8º A assistência estudantil de que trata o inciso III,  “l”, do art. 5º desta  
resolução  deverá  ser  prestada  aos  beneficiários  da  Bolsa-Formação  em 
concordância com o estabelecido pelo § 4º do art. 6º da Lei no 12.513/2011. 

§  1º  A  assistência  estudantil  consistirá  de  alimentação  para  todos  os  
beneficiários, bem como de transporte para todos salvo aqueles que residirem 
próximo ao local de realização das turmas, que tiverem acesso a transporte  
gratuito e que abrirem formalmente mão deste direito.

§  2º  A assistência  estudantil  será  garantida  pelo  fornecimento  direto,  pelo  
parceiro ofertante ou terceiro por ele contratado, de vale-alimentação e passe  
estudantil  ou  vale-transporte,  ou  dos  próprios  serviços  de  alimentação  e  
transporte.

§  3º  Quando  o  fornecimento  direto  desta  assistência  for  inviável  devido  à  
realidade  local,  a  assistência  estudantil  poderá  ser  prestada  de  forma  
pecuniária, em caráter excepcional, com periodicidade semanal ou quinzenal e,  
preferencialmente, mediante transferência bancária direta.”



5º Passo: Finalizada a minuta do projeto, Submeter o projeto a para análise do 
Diretor Geral do Campus, para ciência.  

6º Passo: Submeter o projeto a Pró-Reitoria de Extensão do IFMT, para análise 
e operacionalização do plano de trabalho para descentralização dos recursos.

4. PROEX/COORDENAÇÃO GERAL PRONATEC

Após aprovação interna do projeto mediante autorização do Diretor Geral do 
Campus, o projeto será submetido a Pró-Reitoria de Extensão, para análise do Projeto 
e encaminhamentos com vistas a liberação dos recursos junto a SETEC, mediante 
Termo de Cooperação junto Fundo Nacional de Desenvolvimento a Educação (FNDE) 
através do sistema Sistema de Assistência a Programas e Projetos Educacionais – 
SAPENET.

DESCRIÇÃO:

1º  Passo:  a  Coordenação  Geral  do  PRONATEC  receberá  o  Plano  de 
Trabalho, para análise juntamente com a PROAD, quanto ao projeto e viabilidade de 
atendimento a solicitação.

2º  Passo: Encaminhamento  ao  Pró-Reitor  de  Extensão  para  ciência  e 
Aprovação.

3º Passo: Encaminhamento junto ao Reitor, para autorização da participação 
no PRONATEC.

4º  Passo: Retorna  a  Coordenação  Geral  PRONATEC,  para  cadastro  no 
sistema SAPENET.

5º Passo: Aguardar  aprovação da SETEC, através de publicação no Diário 
Oficial da União.

5. PREPARATIVOS PARA INICIAR OS CURSOS

Após aprovação do recurso, os Campi deverão iniciar os trabalhos de compras, 
seleção  de  pessoal,  definirem  com  os  demandantes  o  período  de  inscrições, 
publicação e divulgação das turmas no SISTEC.

DESCRIÇÃO:

1º Passo: O Diretor Geral do Campus deverá encaminhar documento oficial ao 
Reitor indicando o Coordenador Adjunto local que será responsável pelas ações do 
programa no campus.

2º Passo: Verificar situação dos PPC’s de Cursos ofertados.

Os Planos de Trabalho dos campi serão encaminhados de forma
 conjunta considerando que pode ser feito apenas um termo

 de cooperação por instituto e permitido apenas um termo aditivo.



3º  Passo: Iniciar  processo  de  aquisições  e  contratações,  para  o 
desenvolvimento do programa no  campus, observando as obrigações estabelecidas 
na Resolução n.º 04/CD/2012, quanto à oferta de materiais.

4º Passo: Encaminhar release de cursos aos demandantes para que possam 
divulgar e fazer a seleção dos alunos de acordo com o perfil dos cursos.

5º  Passo: Organizar  processo  seletivo  para  contratação  de  pessoal, 
estabelecer  cronograma,  critérios,  divulgação,  inscrições,  seleção,  divulgação  do 
resultado conforme Resolução CONSUP n.º 44 de 26 de junho de 2012, e Modelo de 
Edital.

5.1 Seleção de Pessoal

A Seleção do Pessoal deverá ocorrer conforme Modelo de Edital (ANEXO I), 
aprovado  e  disponibilizado  aos  campi para  aplicação  dos  processos  de  seleção, 
através  de  análise  curricular,  neste  sentido  deverá  ocorrer  mediante  as  seguintes 
etapas:

DESCRIÇÃO:

1º Passo: O Diretor Geral do  Campus,  deverá designar através de Portaria 
interna a Comissão de Seleção responsável pela condução do processo de seleção 
dos profissionais do Programa.

2º  Passo: A Comissão  de  Seleção  deverá  adaptar  o  modelo  de  edital  a 
realidade  do  campus,  inserindo  as  informações  referente  aos  prazos  do  edital, 
descrever  perfis  profissionais  que deverão ser  selecionados para  as atividades de 
professor,  supervisor de curso, apoio às atividades acadêmicas e administrativas, e 
orientador.

3º Passo: Encaminhar a proposta de Edital para a Direção Geral do Campus, 
para análise e assinatura da minuta e posterior encaminhamento a Pró-Reitoria de 
Extensão e Reitoria,  para respectivas  assinaturas do Edital  de  Seleção Interna no 
Campus.

4º Passo: A Comissão de Seleção de Pessoal será responsável pela logística 
do  processo,  garantindo  aos  candidatos  o  cumprimento  de  todos  os  prazos 
estabelecidos no Edital, bem como, realizar as avaliações de acordo com os critérios 
definidos no edital.

5º Passo: Após a seleção dos profissionais a Comissão de Seleção deverá 
encaminhar o resultado final a Coordenação Adjunta do PRONATEC.

6º Passo: A Coordenação Adjunta deverá organizar uma reunião com todos os 
colaboradores selecionados,  para tratar das atividades do PRONATEC no  campus, 
repassando informações sobre:

a) finalidade do programa;
b) cursos a serem ofertados;
c) público-alvo;
d) cronograma de atividades no campus;
e) calendário de aulas;
f) SISTEC;
g) direitos e deveres do bolsistas do programa;



7º  Passo: Convocar  de  acordo  com  a  necessidade  os  profissionais  que 
deverão  iniciar  as  atividades  informando  o  horário  de  trabalho  de  execução  das 
atividades, bem como, folha de frequência e fixar em local de acesso da sala o horário 
de todos os Bolsistas.

8º  Passo: É  dever  do Coordenador  Adjunto  solicitar  a  Instituição mediante 
documento formal, informações sobre a jornada de trabalho dos bolsistas aprovados 
com vistas a justificar a compatibilidade de horário.

a) No  caso  de  bolsistas  que  sejam professores  junto  ao  IFMT,  deverá  ser 
encaminhado  documento  solicitando  informações  junto  ao  Departamento  de 
Ensino do Campus, quanto aos horários de aula do professor na Instituição.

b) No caso de bolsistas que sejam técnico administrativos no IFMT, deverá ser 
encaminhado documento (ANEXO II) a Coordenação de Gestão de Pessoas do 
Campus,  para  que  sejam  informadas  a  jornada  de  trabalhos  e  horário  de 
atividades no Campus. 

9º Passo: Abrir  uma pasta  de registro de atividades  para cada colaborador 
PRONATEC no  campus e mantê-la atualizada com cópias de todos os documentos 
referentes ao dados e atividades realizadas pelos colaboradores.

5.2 Infraestrutura

Nesta  etapa  a  Coordenação  Adjunta  do  PRONATEC  no  campus,  deverá 
verificar  as  condições  exigidas  na  Resolução  CD  nº  04/2012/FNDE,  quanto  a 
infraestrutura de espaço físico, material, pessoal, lanche e transporte, para dar início 
ao processo de seleção dos alunos.

DESCRIÇÃO:

1º  Passo: Verificar  andamento  dos  processos  licitatórios  ou  providenciar  o 
andamento dos processos licitatórios dos materiais a serem empregados nos cursos, 
bem como, alimentação e transporte, observando o que estabelece a Resolução CD 
n.º 04/2012/FNDE/2012 e Resolução nº 044 de 26 de junho de 2012.

2º Passo: Verificar os locais onde serão oferecidos os cursos;

3º Passo: Em caso de curso ocorrer em espaços fora da sede do  Campus, 
deverão verificar as condições do espaço, se está adequada para oferta de cursos.

4º Passo: Providenciar senha de acesso ao SISTEC, para os profissionais que 
estarão diretamente  envolvidos  com as atividades acadêmicas,  de confirmação de 
matrículas, registro de informações e atualizações de informações no SISTEC.

5º Passo: Solicitar senha de acesso ao sistemas financeiro do governo federal, 
aos  bolsistas  do  apoio  administrativo  que  forem  atuar  diretamente  na  execução 
financeira do programa.

6º Passo: Providenciar a distribuição e organização das aulas.



5.3 Divulgação dos Cursos no SISTEC / Seleção dos Alunos

A Coordenação Adjunta do PRONATEC, deverá articular com os demandantes 
sobre a divulgação das datas dos início  de cursos,  bem como,  sobre  abertura de 
inscrições para que os demandantes possam articular a seleção e encaminhamento 
de pré-matriculas.

DESCRIÇÃO:

1º Passo: A coordenação adjunta deverá realizar contato com os demandantes 
para inteirar-se sobre os critérios de seleção dos demandantes, bem como, informá-
los da programação dos cursos e previsão de divulgação das turmas no SISTEC.

2º  Passo: Após  alinhamento  do  período  de  lançamento,  Inscrições  e  Pré-
matrícula  com  os  demandantes,  a  coordenação  adjunta  deverá  providenciar  a 
divulgação  das  informações  dos  cursos  no  SISTEC,  seguindo  orientações 
estabelecidas no manual do SISTEC (Bolsa Formação);

3º  Passo: Mobilizar  equipe e material  para  que em conjunto  possam atuar 
junto aos demandantes na divulgação dos cursos junto ao público-alvo.

4º Passo: Mobilizar, orientar e designar apoio técnico acadêmico no  campus 
para recepção  das pré-matrículas  e  confirmação  das  pré-matrículas  no  SISTEC e 
registro acadêmico do  campus (ANEXO III),  bem como, providenciar  assinatura do 
Termo de  Compromisso  e  Comprovante  de  Matrícula  no  Bolsa-Formação  do 
PRONATEC anexo a Resolução N.º 04/2012/CD/FNDE. 

5º Passo: Verificar se houve preenchimento das turmas foram preenchidas as 
vagas, caso não tenham ocorrido poderá realizar segunda chamada.

5.4 Matrículas

O  campus deve confirmar a matrícula  do beneficiário pré-matriculado ou  do 
candidato  inscrito,  devendo receber,  além  da  Carta  de  Encaminhamento  ou 
Comprovante de Inscrição, a documentação exigida pelo campus.

DESCRIÇÃO:

1  º Passo:   Em relação à documentação para matrícula, é preciso considerar o 
seguinte:

a) é  indispensável  exigir  a  apresentação  do  CPF,  como  comprovante  de 
identidade;

b) não  é  necessário  exigir  comprovação  de  perfil  de  beneficiário  pré-
matriculado, porque esta atribuição cabe à unidade demandante quando realiza 
a pré-matrícula;

c) é indispensável a comprovação de escolaridade, com documentos oficiais, 
para  cursos  técnicos,  de  acordo  com o previsto  no  Projeto  Pedagógico  do 
Curso;

d) a instituição pode exigir  documentação de acordo com as regras de sua 
regulamentação interna, considerando o Art.  58 da Portaria MEC nº 168, de 



2013,  respeitando  o  princípio  da  razoabilidade  uma  vez  que  a  maioria  do 
público beneficiário apresenta condições de vulnerabilidade social e restrições 
de ordem econômica;

e) para  cursos  FIC,  caso  o  beneficiário  pré-matriculado  ou  candidato  que 
realizou inscrição on-line não disponha de documento formal, permite-se lançar 
mão da autodeclaração para comprovar a escolaridade.

f) recomenda-se  dispensar  a  apresentação  de  foto  em  meio  físico  e 
providenciar foto digital no ato de confirmação da matrícula, pois isso desonera 
o  beneficiário  pré-matriculado  ou  o  candidato  e  garante  identificação  de 
imagem atualizada;

g) recomenda-se que a unidade ofertante utilize a foto digital  e providencie 
fotocópias ou digitalização de documentos, evitando gastos para o beneficiário 
pré-matriculado ou candidato inscrito;

h) especificamente no caso de candidato que realizou inscrição online e de 
beneficiário inscrito no processo de seleção unificada para curso técnico na 
forma  subsequente,  exige-se  a  verificação  da  compatibilidade  da 
documentação apresentada com o perfil exigido do beneficiário, de acordo com 
a tabela que segue:

BENEFICIÁRIO DOCUMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM 
PERFIL

Estudantes  do  Ensino  Médio  da  rede 
pública,  inclusive  da  educação  de 
jovens e adultos

Declaração de matrícula no Ensino Médio 
em escola da rede pública

Trabalhadores,  inclusive  agricultores 
familiares,  silvicultores,  aquicultores, 
extrativistas e pescadores

Carteira de trabalho assinada ou

autodeclaração

Beneficiários  titulares  e  dependentes 
dos  programas  federais  de 
transferência de renda entre outros que 
atenderem a critérios especificados no 
âmbito do Plano Brasil sem Miséria

Número de Identificação Social  – NIS  ou 
autodeclaração

Pessoas com deficiência Autodeclaração

Povos  indígenas,  comunidades 
quilombolas  e  outras  comunidades 
tradicionais

Autodeclaração

Reservista  das  Forças  Armadas 
(Exército  e  Aeronáutica)  ou  Atiradores 
de Tiros de Guerra

Certificado  de  reservista  com  período 
máximo de 12 meses da baixa  ou Cartão 
de  Identificação  Militar,  com identificação 
de Atirador de Tiro de Guerra

Adolescentes e jovens em cumprimento 
de medidas socioeducativas

Serão matriculados pelos demandantes

Estudante que tenha cursado o ensino 
médio  completo  em  escola  da  rede 
pública ou em instituições privadas na 
condição de bolsista integral

Certificado de conclusão do ensino médio; 

Declaração da escola privada atestando a 
condição de bolsista integral nos três anos 
de curso do Ensino Médio

Desempregados Requerimento  de  Benefício  do  seguro 



Desemprego; 

Termo de rescisão de contrato de trabalho; 

Autodeclaração 

2  º  Passo:   Proceder matrícula  em  primeira  chamada  que  é  destinada 
exclusivamente à ocupação das vagas por beneficiários pré-matriculados por unidade 
demandante.

3  º Passo:   Esgotado o prazo de primeira chamada para matrícula de candidatos 
pré-matriculados, pelos parceiros demandantes, e uma vez não preenchido o total de 
vagas ofertadas para a turma, o  campus pode ocupar as vagas que permanecerem 
disponíveis, matriculando candidatos que efetuarem o procedimento de inscrição on-
line,  no  sítio  eletrônico  do  Pronatec  (http://pronatec.mec.gov.br/),  desde  que 
apresentem perfil compatível com a Bolsa-Formação.

a) A matrícula em segunda chamada ocorre durante dez dias antes de iniciar 
as aulas, para ocupar vagas remanescentes.

b) O candidato que realizar inscrições on-line, caso haja vagas remanescentes 
na turma, deve comparecer à unidade ofertante para confirmar sua matrícula 
em até 48 horas após a inscrição. 

c) Cabe ao ofertante realizar, no ato da matrícula de candidato inscrito pelo 
procedimento  de  inscrição  on-line  e  de  candidato  inscrito  no  sistema  de 
seleção unificada para curso técnico na forma subsequente a verificação da 
compatibilidade  da  documentação  apresentada  com  o  perfil  exigido  do 
beneficiário.

  

4  º Passo:   A confirmação de matrícula após o início das aulas é permitida para 
ocupar  vagas  remanescentes,  após  a  segunda  chamada,  e  substituir  vagas  cuja 
matrícula foi cancelada em virtude de:

a) ausência nos primeiros cinco dias consecutivos de aulas;
b) frequência igual ou superior a 50% das aulas de 20% da carga horária total 
de um curso FIC ou dos quatro primeiros meses de um curso FIC;

A confirmação de matrícula, em primeira chamada, ocorre até 11 dias antes do

início das aulas, mediante comparecimento do beneficiário pré-matriculado 

na unidade ofertante munido da Carta de Encaminhamento, de documentação 

de identificação pessoal e a relativa à comprovação de escolaridade.

É muito importante que se faça a verificação da compatibilidade da

documentação apresentada com o perfil exigido do candidato

que se inscreve on-line, conforme explicitado no item h, para que se possa

 analisar o perfil do público atendido por intermédio da Bolsa-Formação.

https://pronatec.mec.gov.br/


c) solicitação do beneficiário ou por iniciativa da unidade de ensino em virtude 
de  motivos  previstos  no  regulamento  interno,  devidamente  sustentado  na 
legislação em vigor.

5  º Passo:   o  campus procederá à reconfirmação de matrícula dos estudantes, 
no SISTEC, após o desenvolvimento de 20% e antes de integralizar 25% da: 

a) carga horária total de curso FIC; ou
b) carga horária dos quatro primeiros meses de curso técnico;

6  º  Passo:   Contabilização  da  frequência  de  beneficiários  matriculados  na 
chamada de substituição de vagas.

a) o beneficiário é matriculado em chamada de substituição de vagas, após o 
início  das  aulas,  sua  frequência  é  contabilizada  a  partir  da  data  de  sua 
matrícula.
b) Nesse  caso,  cabe  ao  ofertante  prover  as  condições  objetivas  para  a 
recuperação de conteúdos e atividades desenvolvidos no período anterior  à 
matrícula.
c) Recomenda-se estabelecer um plano de recuperação viável do ponto de 
vista  pedagógico  e  razoável  para  o  beneficiário,  considerando  inclusive  a 
possibilidades de atividades  a  distância,  para  suprir  o  período  que  ele  não 
frequentou as aulas.
d) No caso de entrada tardia no curso, deve ser reforçado o acompanhamento 
pedagógico  tanto  pelo  professor  quanto  por  profissionais  de  apoio 
pedagógicos.
e) Outros documentos pessoais do beneficiário devem ser arquivados em pasta 
própria  (conforme  especificado  no  item  11.  deste  manual),  de  forma  a 
comprovar a aderência de perfil do beneficiário às modalidades de demanda 
algum  programa  de  parceiro  demandante,  bem  como  alguma  situação  de 
atendimento prioritário, quando for o caso.

6. INÍCIO DAS ATIVIDADES

Conforme cadastro no SISTEC, as coordenações adjuntas dos campi deverão 
alinhar os preparativos para início das atividades no campus.

DESCRIÇÃO:

1º  Passo: Deverão os  campi mobilizarem com antecedência  mínima de 01 
(uma) semana antes do início das aulas, reunião com toda equipe de professores, 
supervisores, orientadores e apoio administrativo.

2º  Passo: Confirmar  com equipe  de apoio  e  fornecedores,  o  lanche  a  ser 
ofertado, horários, locais, transporte, bem como, a separação dos uniformes e material 
didático que serão distribuídos no primeiro dia de aula;

Quando ocorre o cancelamento de matrícula,

pode ser realizada a substituição de beneficiário

e o registro de nova matrícula no SISTEC.



3º  Passo: Providenciar  folha  de  frequência  das  turmas,  para  que  os 
professores  possam realizar  diariamente a  chamada (ANEXO IV)  e previamente o 
Plano de Ensino (ANEXO V).

4º  Passo: Orientar  os  professores  da  necessidade  de  realizar  a  chamada 
diariamente  e  entregar  na  coordenação  adjunta  do  campus,  para  controle  e 
acompanhamento por parte da supervisão escolar e orientação escolar.

5º Passo: Informar os alunos, sobre o local do setor de apoio ao Cursos do 
PRONATEC no campus e horários de atendimento;  

6º Passo: Início das aulas e acompanhamento por parte da equipe de gestão 
do PRONATEC no campus.

6.1 Aproveitamento de Estudos e Certificação de Saberes

Os cursos ofertados pela Bolsa-Formação admitem certificação intermediária. 
Uma certificação intermediária equivale a um curso FIC ou a uma ocupação prevista 
na  Classificação  Brasileira  de  Ocupações  (CBO),  conforme  prevê  a  Resolução 
CEB/CNE nº 6, de 2012.

Portanto, a certificação intermediária deve estar prevista no projeto pedagógico 
do curso técnico, devidamente autorizado para o campus.

A Portaria MEC nº 168, de 2013, estabelece que podem ser aproveitados em 
cursos  técnicos  de  nível  médio,  ofertados  por  intermédio  da  Bolsa-Formação 
Estudante:

a) conhecimentos  adquiridos  em  etapas  ou  módulos  concluídos  em  outros 
cursos  técnicos  de  nível  médio,  mediante  apresentação  de  certificado  ou 
histórico escolar, por aproveitamento de estudos;

b) conhecimentos  adquiridos  em  cursos  FIC  com  escolaridade  mínima  de 
ensino fundamental, mediante avaliação de reconhecimento de saberes;

c) conhecimentos  adquiridos  em  cursos  FIC  com  escolaridade  mínima  de 
ensino médio, mediante avaliação de reconhecimento de saberes, ou mediante 
apresentação do certificado, por aproveitamento de estudos; e

d) saberes e competências reconhecidos em processos formais de certificação 
profissional.

Os  cursos  FIC  considerados  para  efeito  de  certificação  podem  ser 
desenvolvidos no âmbito da Bolsa-Formação Trabalhador.

No processo de aproveitamento de estudos e/ou reconhecimento de saberes 
são necessários os seguintes procedimentos:

a) Quando  ocorrer  uma certificação  intermediária,  esta  situação  deverá  ser 
registrada no SISTEC.

b) A certificação intermediária não implica, necessariamente, o desligamento do 
beneficiário do curso - Um beneficiário que tenha recebido certificação intermediária e 
que  não  der  continuidade  ao  curso  será  desligado  do  curso  e  terá  sua  situação 
registrada no SISTEC. 



c) Cabe  à  instituição  ofertante  estabelecer  normas  e  procedimentos  para 
validação  de  componentes  curriculares  ou  de  etapas  do  curso,  bem  como  para 
reconhecimento  de  saberes,  em  consonância  com o  regimento  interno  da  própria 
instituição.

d) Todo  procedimento  deve  sustentar-se  em  documentos  comprobatórios 
devidamente guardados, pelo período de 20 anos, conforme prevê a Portaria MEC nº 
168, de 2013. 

e) Nos casos de reconhecimento saberes também devem ser guardados os 
documentos que comprovem tal processo, sejam eles resultantes de avaliações ou de 
processos formais de escolarização ou de experiências adquiridas no trabalho.  

f) Uma  vez  formalizado  o  processo  de  aproveitamento  de  estudos  ou  de 
certificação de saberes, a situação do estudante será registrada no SISTEC.

g) Para este estudante, contabiliza-se o valor a ser pago na Bolsa-Formação 
reduzido proporcionalmente à carga horária aproveitada por matrícula.

6.2 Trancamento de Matrícula

O estudante  matriculado  em curso técnico  que  necessitar  interromper  suas 
atividades  acadêmicas  por  tempo  determinado  poderá  solicitar  trancamento  de 
matrícula mediante requerimento formal e será realizado conforme regimento interno 
das instituições. 

A Unidade de Ensino estabelece os procedimentos e prazos e as situações que 
justificam trancamento, considerando, especialmente os casos previstos na legislação 
em vigor, tais como:

a) prestação de serviço militar obrigatório; 

b) funcionário  público  civil  ou  militar,  assim  como  empregado  de  empresa 
privada que, por razões de serviço, esteja compulsoriamente impossibilitado de 
participar das atividades pedagógicas; 

c) incapacitação por doença, mediante atestado médico;

d) acompanhamento de cônjuge, ascendente ou descendente, para tratamento 
de saúde, mediante atestado médico. 

O trancamento de matrícula é solicitado por etapa do curso e o retorno ao 
curso ficará condicionado a existência do curso e de vaga.

Cabe à  unidade  ofertante  dar  ciência  ao  estudante  da condicionalidade  de 
existência do curso e da vaga para retorno.

A adaptação curricular far-se-á por meio de aulas ou de complementação de 
estudos a serem desenvolvidos paralelamente ao curso, conforme programação prévia 
determinada pela unidade ofertante, sendo dada ciência ao aluno.

6.3 Transferência

A transferência caracteriza-se por movimentação do estudante:



a) interna - de turma ou de curso ou de unidade da mesma mantenedora

b) externa - para uma unidade de ensino de mantenedora diferente.

A Unidade ofertante poderá receber transferência de estudante matriculado em 
outra unidade que oferte Bolsa-Formação, na hipótese de existência de vaga para o 
mesmo curso e nos casos compulsórios previstos em lei, se houver compatibilidade 
entre os cursos.

Entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época 
do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público 
federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão 
de  comprovada  remoção  ou  transferência  de  ofício,  que  acarrete  mudança  de 
domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade 
mais próxima desta. 

Cabe à Unidade de Ensino estabelecer critérios, procedimentos e prazos para 
realizar processos de transferência.

Em todos os casos de transferência a situação será registrada no SISTEC, e 
não haverá  qualquer  implicação de ordem financeira,  mesmo quando se tratar  de 
transferência de instituição.

A transferência pode ser solicitada pelo estudante maior de idade e, no caso de 
menor, pelos pais ou responsáveis.

6.4 Recuperação de Estudos

A recuperação de estudos é assegurada aos estudantes, conforme legislação 
em vigor, e está incluída no valor da hora-aluno prevista na Bolsa-Formação.

Cabe ao campus orientar o estudante sobre as alternativas de recuperação de 
estudos  ao  longo  do  período  letivo,  prevendo  inclusive  a  possibilidade  de  efetuar 
novas avaliações.

6.5 Recuperação de Estudos

O estágio curricular deve ser realizado conforme a Lei de Estágio e a previsão 
no Projeto Pedagógico do Curso.

Cabe  ao  campus estabelecer procedimentos e prazos para a realização dos 
estágios conforme seu regulamentação interna.

6.6 Registro de Frequência

O  registro  de  frequência  consiste  em  informar  no  SISTEC  a  situação  do 
beneficiário  ao  longo  do  curso,  considerando  a  carga  horária  prevista  no  projeto 
pedagógico do curso e o cômputo da frequência às aulas, e a situação final na turma 
ao final do curso.



O lançamento da frequência é feito mensalmente, mediante o registro de faltas 
em hora-aula.  

Além de registrar  a  frequência  a  unidade  de ensino registra  a  situação do 
estudante, em caso de:

a) cancelamento
b) transferência
c) trancamento
Nos afastamentos previstos em lei, envolvendo licença maternidade ou doença, 

o  beneficiário  deve  ser  assistido  por  meio  de  atividades  domiciliares  com 
acompanhamento, de acordo com a legislação vigente.

Cabe à unidade ofertante estabelecer procedimentos e prazos para os casos 
de afastamento, observando a legislação em vigor.

6.7 Diplomas e Certificados

Ao final do curso, registra-se a situação final do beneficiário na turma:
a)  Concluinte: beneficiário  que  cumpre  todo  o  itinerário  formativo  com 

aproveitamento,  considerando  suficiente  para  aprovação  em  todas  as  unidades 
curriculares do curso, fazendo jus ao recebimento de certificado ou diploma.

b) Desistente: beneficiário que solicita cancelamento de matrícula ou caso de 
cancelamento  realizado pela  unidade  de ensino,  em conformidade com a Portaria 
MEC nº 168, de 2013.

c)  Evadido: beneficiário que interrompe ou abandona o curso sem registrar 
justificativa.

d)  Reprovado: beneficiário  que  não  obteve  aproveitamento  suficiente  para 
prosseguir  em etapa do curso ou concluir  o  curso ou beneficiário  que apresentou 
quantidade de faltas acima de 25% da carga horária total da etapa do curso no caso 
de curso técnico ou do total da carga horária do curso FIC. 

e)  Transferido: beneficiário  que  se  mudou  para  outra  turma  ou  curso  ou 
unidade ofertante.

No caso de reprovação decorrente de aproveitamento insuficiente, na última 
etapa do curso, o beneficiário tem o direito de retornar ao curso uma vez. Caso não 
exista a oferta do curso imediatamente após a conclusão de uma turma, a unidade 
ofertante desenvolve um plano de estudos alternativo para atender ao beneficiário.

No processo de implantação do registro de frequência o lançamento foi realizado

de forma global para os anos 2011 e 2012. Neste caso, o lançamento foi realizado

de uma única vez,  informando  as faltas em hora-aula e a situação final

dos beneficiários, independente do tempo de duração do curso.

A partir de 2013, o lançamento ocorre mensalmente para todas as turmas.

No caso de reprovação decorrente de aproveitamento insuficiente, na última etapa

do curso, o beneficiário tem o direito de retornar ao curso uma vez. Caso não exista

a oferta do curso imediatamente após a conclusão de uma turma, o campus deverá

Desenvolver um plano de estudos alternativo para atender ao beneficiário.



6.8 Diplomas e Certificados

A expedição e o registro de diplomas são realizados conforme as normas para 
expedição e registro dos diplomas e certificados dos cursos do campus.

7. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES GERAIS DOS CAMPI

Ao  realizar  um  curso  o  campus cumprirá  o  conjunto  de  atribuições  e 
responsabilidades previstas na Portaria MEC nº 168, de 2013, instruindo as unidades 
de ensino vinculadas ou subordinadas, caso haja, quanto às normas e procedimentos 
relativos à oferta de vagas para a Bolsa-Formação.

Destacam-se as atribuições:

a) manter atualizados, no SISTEC, os dados cadastrais do  campus, inclusive 
dos núcleos avançados, caso haja;

b) assegurar  condições  de  infraestrutura  física  e  de  pessoal  para 
desenvolvimento adequado dos cursos em todos os locais de oferta;

c) ofertar  as  turmas  por  conta  própria,  sem  recorrer  a  qualquer  tipo  de 
terceirização  da  oferta,  das  atividades  pedagógicas  e  educacionais  ou  da 
gestão  acadêmica  de  turmas  da  Bolsa-Formação,  ressalvada  a  articulação 
prevista no art. 20-A da Lei no 12.513, de 2011;

d) manter arquivados, no campus,  os registros estudantis das turmas e dos 
beneficiários da Bolsa-Formação – inclusive listas de presença e termos de 
compromisso e comprovantes de matrícula assinados – em registro impresso 
ou digital, em conformidade com critérios e procedimentos seguros, pelo prazo 
mínimo de  20  anos  após  o  encerramento  dos  cursos,  e  disponibilizando  a 
documentação  ao  MEC  e  aos  órgãos  de  controle  interno  e  externo  e  ao 
Ministério Público, sempre que solicitados;

e) responsabilizar-se  pela  segurança  de  todos  os  beneficiários  da  Bolsa-
Formação,  prevenindo  acidentes  que  possam  ocorrer  durante  o 
desenvolvimento das atividades do curso;

f) assegurar aos beneficiários da Bolsa-Formação acesso pleno à infraestrutura 
educativa, recreativa, esportiva ou de outra natureza das unidades ofertantes, 
especialmente  bibliotecas,  laboratórios  de  informática  e  quadras  esportivas, 
sem quaisquer restrições;

g) reconfirmar, no SISTEC, a matrícula dos estudantes após o desenvolvimento 
de 20% e antes de integralizar 25% da:

g.1) carga horária total de curso FIC; ou 

g.2) carga horária dos quatro primeiros meses de curso técnico;

h) realizar a substituição de beneficiário cuja matrícula foi cancelada e registrar 
a nova matrícula no SISTEC, conforme previsto no art. 56 desta Portaria;

i) realizar o controle da frequência e do desempenho escolar dos beneficiários;

j) realizar o registro mensal da frequência e da situação de cada matrícula no 
SISTEC, até o décimo dia do mês subsequente, no caso de curso FIC, ou até o 
vigésimo dia do mês subsequente,  no caso de curso técnico,  salvo quando 
houver exigência específica apresentada pela SETEC/MEC;



k) notificar  o  estudante,  por  meio  do  SISTEC,  em caso  de  interrupção  de 
frequência no curso, conforme procedimentos descritos no Manual de Gestão 
da Bolsa-Formação;

l) registrar e justificar, no SISTEC, os casos de:

l.1) não  efetivação  de  matrícula  de  beneficiário  pré-matriculado  por 
demandante;

l.2) não efetivação de matrícula de candidato selecionado para curso técnico 
na forma subsequente;

l.3) trancamento de matrícula pelo estudante;

l.4) transferência de turma ou curso pelo estudante; ou

l.5) cancelamento de matrícula pelo estudante ou pela unidade de ensino;

m) informar  no SISTEC a situação final  das  matrículas  dos estudantes,  ao 
término dos cursos ofertados por intermédio da Bolsa-Formação;

n)  realizar  a  emissão  e  o  registro  de  certificados,  inclusive  parciais,  e  de 
diplomas dos estudantes concluintes dos cursos ofertados por intermédio da 
Bolsa-Formação, observadas as regras específicas;

o) realizar o acompanhamento pedagógico multiprofissional dos beneficiários 
da  Bolsa-Formação,  incluindo  monitoramento  de  frequência  e  desempenho 
escolar;

p) prestar contas dos recursos financeiros recebidos para as ações relativas à 
oferta de vagas no âmbito da Bolsa-Formação, conforme resolução do FNDE 
em vigor;

q) informar, formal e tempestivamente, à SETEC/MEC e ao FNDE ocorrências 
que possam interferir na execução da Bolsa-Formação;

r) submeter-se às orientações para execução da Bolsa-Formação divulgadas 
pela  SETEC/MEC  e  pelo  FNDE,  inclusive  aquelas  relativas  às  condutas 
vedadas em períodos eleitorais; e

s) permitir o acesso – às suas instalações, às turmas e aos beneficiários da 
Bolsa-Formação, bem como aos documentos relativos à execução da Bolsa-
Formação – de representantes do parceiro demandante, do MEC, do FNDE e 
de qualquer órgão ou entidade governamental de fiscalização, monitoramento e 
controle, prestando todo esclarecimento solicitado.

8. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Mensalmente  os  bolsistas  deverão  solicitar  o  pagamento  da  bolsa  na  qual 
deverão apresentar os seguintes documentos.

DESCRIÇÃO:

1º  Passo: Preencher  Formulário  de  Solicitação  de  Pagamento  da  Bolsa 
Formação (ANEXO VI) e Despacho para pagamento (ANEXO VII);



2º Passo:  Folha de Frequência da Instituição e do PRONATEC (Supervisor, 
Orientador, Apoio as atividades administrativas e acadêmicas) (ANEXO VIII);

3º  Passo: Quadro  de  horário  de  aulas  na  instituição  e  no  PRONATEC 
(Professores);

4º Passo: Anexar folha de frequência dos alunos e/ou cópia diário de classe do 
PRONATEC (professores);

5º Passo: Coletar relatório das atividades (quantitativo e qualitativo) de todos 
os bolsistas;

a) o  relatório  deverá  descrever  atividades  realizadas  durante  o  mês, 
relatando informações quantitativas e qualitativas, bem como, sugerir ações 
visando melhorias na execução do programa (ANEXO IX);

 
9. GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRONATEC

 
Cada  campus deverá  garantir  a  infraestrutura  mínima  para  garantir,  o 

atendimento  ao  aluno,  onde  deverá  estabelecer  um  local  para  a  coordenação  do 
programa no campus:

1º Passo: Caberá a Coordenação Adjunta fixar na sala da Coordenação em 
local  visível,  horário  das  atividades  dos  bolsistas,  bem  como,  dos  horários  de 
atendimento, contato eletrônico, telefone e tipo de serviços prestados.

2º  Passo: Definir  as  atribuições  e  horário  junto  a  coordenação  de  cada 
bolsista. 

a) Analisar a necessidade de selecionar serviço de apoio técnico administrativo, 
para realizar as atividades de pagamento de bolsas e pagamento aos fornecedores, 
via coordenação adjunta do PRONATEC junto ao  campus, devendo neste caso ser 
selecionado via Processo Seletivo, descrevendo a experiência em tal função para o 
exercício das atividades.

10. AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS E CURSOS

Ao finalizar  as aulas em cada turma, a equipe do PRONATEC no  campus, 
principalmente  supervisores  e  orientadores  deverão  coordenar  as  seguintes 
avaliações, que serão realizadas pelos alunos: da disciplina, dos professores (ANEXO 
X), do cursos (ANEXO XI) e da instituição:

1º Passo: Acompanhar cada aula, para que a avaliação de cada professor e 
disciplina sejam realizadas no último dia de aula.

2º Passo: No último dia da disciplina, o supervisor ou o orientador entregará 
uma ficha de avaliação, de cada item a ser avaliado, para cada aluno.

3º Passo: O professor receberá uma Ficha de Autoavaliação (ANEXO XII) para 
avaliar sua própria atuação.

4º Passo: As avaliações serão armazenadas junto com os demais dados da 
turma. Uma cópia do resultado das avaliações do professor será armazenada na pasta 
funcional do referido.



11. AVALIAÇÃO DOS BOLSISTAS DO PRONATEC

Ao final de cada semestre, todos os colaboradores do PRONATEC no campus, 
deverão passar por avaliação de três outros colaboradores PRONATEC que atuam 
diretamente com o colaborador a ser avaliado e realizar uma autoavaliação:

1º  Passo: Ao  completar  um  semestre  de  atuação  no  PRONATEC,  a 
Coordenação  Adjunta  PRONATEC  coordenará  o  processo  de  avaliação  de  cada 
colaborador.

3º  Passo: Cada  colaborador  PRONATEC  receberá  uma  Ficha  de 
autoavaliação (ANEXO XII) e as Fichas de Avaliação (ANEXO X) dos colaboradores 
que ele avaliará, não podendo este avaliar mais que três outros colaboradores.

4º  Passo: Após  a  avaliação  o  avaliador  deverá  assinar  e  cientificar  o 
colaborador avaliado bem como o coordenador adjunto PRONATEC no campus.

5º Passo: As avaliações referentes a cada colaborador serão armazenadas na 
pasta funcional do referido.

12. CONTROLE DOS DOCUMENTOS E ARQUIVO CORRENTE

Arquivos Correntes são aqueles em curso, ou que, mesmo sem movimentação, 
constituam  objeto  de  consultas  frequentes.  Todos  os  documentos  referentes  ao 
PRONATEC devem ser armazenados em arquivo próprio:

a) Documentos Administrativos PRONATEC:

DESCRIÇÃO:

1º  Passo: É  necessário  que  a  equipe  PRONATEC no  campus tenha  uma 
estrutura  mínima  para  a  execução  e  arquivo  dos  trabalhos  como  sala,  mesas, 
cadeiras, computadores e armários.

2º Passo: Para cada grupo de documentos PRONATEC (Portarias, Editais de 
Contratação,  Memorandos,  Contratos,  Atas  de  Reuniões  (ANEXO  XIII),  Registros 
SISTEC, Relatórios de Gestão, etc.) será aberta uma pasta, devidamente identificada 
com o nome do respectivo grupo.

b) Documentos de Colaboradores PRONATEC:

1º  Passo: Para  cada  colaborador  PRONATEC  será  aberta  uma  pasta 
funcional, devidamente identificada com o nome do respectivo colaborador (ANEXO 
XIV).

2º  Passo: Uma  cópia  de  todos  os  documentos  referente  ao  colaborador 
PRONATEC, desde a contratação até a sua saída devem ser armazenados em sua 
respectiva pasta.

c) Documentos de Estudantes, Turmas e Cursos via PRONATEC:

1º  Passo: Averiguar  junto  a  Secretaria  de  Registro  Escolar  qual  o  sistema 
acadêmico utilizado pelo campus e quais os processos internos para os registros.



2º Passo: Registrar os dados dos estudantes, turmas e cursos via PRONATEC 
conforme orientações da Secretaria de Registro Escolar do campus.

d) Documentos Digitais PRONATEC:

1º  Passo: Todas  as  atividades  desenvolvidas  relacionadas  ao  PRONATEC 
devem ser registradas também de maneira digital (fotos, filmagens,  print de e-mail's, 
print redes sociais, documentos digitalizados).

2º Passo: O acervo digital deve ser armazenado de diferentes maneiras (disco 
rígido  do  computador,  pendrive,  CD/DVD,  e  back-up  em  HD  externo)  e  todas 
devidamente identificadas.

13. FISCALIZAÇÃO

As  atividades  do  PRONATEC  no  IFMT  estão  sujeitas  a  diversas 
fiscalizações/auditorias que se dividem em:

a) Interna: PROEX/REITORIA, AUDIN;
b) Externa: SETEC/MEC (ANEXO XV), FNDE/MEC, CGU e TCU;

DESCRIÇÃO:

1º  Passo: Apresentar  documentos  aos  auditores  federais  sempre  que 
solicitado, sendo necessário o transporte de tais documentos do seu local de arquivo 
para os cuidados do auditor, o passo seguinte deverá ser seguido.

2º Passo: Aguardar dos auditores uma solicitação formal de encaminhamento 
de documentos/informações específicos.

3º Passo: A resposta a solicitações formais será sempre formal, porém antes 
do envio de documentos impressos, em resposta a solicitações de auditoria, deve-se 
criar uma cópia autenticada ou back-up de segurança.

14. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ao final de cada ano todos os setores seja dos  campi ou da reitoria devem 
elaborar  o  relatório  anual  de  gestão  /  prestação de contas  para  posterior  envio  a 
SETEC/MEC,  o  PRONATEC  também  realizará  seu  relatório  que  será  realizado 
conforme avaliação do planejamento.

1º Passo: Buscar o planejamento realizado antes da execução para que o 
relatório seja feito com base nele.

2º  Passo: Averiguar  se  os  objetivos  previstos  no  planejamento  foram 
cumpridos.

3º Passo: Fazer comparações entre as metas estipuladas no planejamento e 
os resultados alcançados.

4º  Passo: Levantar  os  dados  financeiros  (contratações,  aquisições, 
pagamentos) do PRONATEC, bem como sua justificação (comprovantes de quitação, 
relatórios, editais de licitação, pregão).



5º Passo: Anexar ao processo os dados digitais (fotos, filmagens,  print de e-
mail's, print de redes sociais) por meio de um CD/DVD.

6º Passo: Enviar formalmente ao setor de extensão do campus e à Pró-reitoria 
de Extensão.

15. DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADE DOS COLABORADORES

Conforme artigo 9º da Lei Nº 12.513/2011 as instituições da Rede Federal de 
Educação,  Profissional,  Científica  e  Tecnológica  poderão  conceder  bolsas  aos 
profissionais envolvidos na execução do PRONATEC. A Resolução FNDE Nº 62/2011 
estabelece 6 encargos distintos que, de acordo com o artigo 6º devem ser exercidos 
por  profissionais  com  formação  e  experiência  exigidas  nas  atividades  da  bolsa-
formação e com as responsabilidades específicas com as quais arcarão. Segue abaixo 
as atribuições conforme Artigo 7º e necessidades do IFMT.

15.1 Coordenador Geral

Encargo exercido por servidor lotado na Pró-reitoria de Extensão para gestão 
institucional do PRONATEC.

a) responsabilizar-se pela coordenação de todas as ações relativas à oferta de 
bolsas-formação do Pronatec nos diferentes cursos oferecidos nos  campi da 
instituição de ensino, de modo a garantir condições materiais e institucionais 
para o desenvolvimento dos cursos;

b) coordenar e acompanhar as atividades administrativas, tomando decisões 
de  caráter  gerencial,  operacional  e  logístico  necessárias  para  garantir 
infraestrutura adequada para as atividades dos cursos;

c) coordenar e acompanhar as atividades acadêmicas dos cursos, exercendo a 
supervisão das turmas do Pronatec, dos controles acadêmicos, das atividades 
de capacitação e de atualização, bem como de reuniões e encontros;

d) avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos profissionais 
envolvidos  na  implementação  dos  cursos  do  Pronatec  e  aprovar  os 
pagamentos àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado;

e) solicitar  a  efetivação  dos  pagamentos  devidos  aos  profissionais  ao 
ordenador de despesa da instituição;

f) participar dos processos de pactuação de vagas da instituição;

g) receber os avaliadores externos indicados pela SETEC/MEC e prestar-lhes 
informações sobre o andamento dos cursos nos municípios;

h) supervisionar a prestação da assistência estudantil dos beneficiados pelas 
bolsas-formação.

15.2 Coordenador Adjunto Geral



Este encargo foi criado em muitas instituições da rede federal de educação 
profissional, científica e tecnológica devido a grande demanda originada dos mais de 
10  campi em sua estrutura e ainda por ser necessário existir um substituto legal do 
Coordenador Geral.

a) assessorar  o  coordenador-geral  das  ações  relativas  à  oferta  de  bolsas-
formação no âmbito do Pronatec em cada campus da instituição de ensino, em 
atividades de desenvolvimento, avaliação, adequação e ajuste da metodologia 
de  ensino  adotada,  assim  como  conduzir  análises  e  estudos  sobre  o 
desempenho nos cursos ministrados pela instituição;

b) assessorar a tomada de decisões de caráter administrativo e logístico que 
garantam infraestrutura adequada para as atividades; responsabilizar-se pela 
gestão dos materiais  (recebimento  e  distribuição de materiais  didáticos  aos 
estudantes);

c) coordenar  e  acompanhar  as  atividades  administrativas,  incluindo: 
planejamento e acompanhamento das atividades de seleção dos estudantes 
pelos demandantes, e de capacitação e supervisão dos professores e demais 
profissionais envolvidos nos cursos;

d) garantir  a  manutenção  das  condições  materiais  e  institucionais  para  o 
desenvolvimento dos cursos;

e) coordenar e acompanhar as atividades acadêmicas dos cursos, de docentes 
e discentes, bem como monitorar o desenvolvimento dos cursos para identificar 
eventuais dificuldades e tomar providências cabíveis para sua superação;

f) acompanhar e dinamizar os cursos, propiciando ambientes de aprendizagem 
adequados,  bem  como  mecanismos  que  assegurem  o  cumprimento  do 
cronograma e objetivos de cada curso;

g) organizar os processos de pactuação de vagas para a oferta de bolsas-
formação na instituição,  bem como a montagem de turmas do Pronatec,  os 
instrumentos de controle acadêmico e de monitoramento;

h) participar das atividades de capacitação e de atualização, bem como das 
reuniões e dos encontros;

i) garantir a constante atualização dos dados cadastrais de todos os bolsistas, 
inclusive a de seus próprios dados para fins de controle.

j) elaborar e encaminhar relatório mensal de frequência e desempenho dos 
profissionais envolvidos na implementação do Pronatec ao coordenador-geral 
das bolsas-formação na instituição, informando-o sobre a relação mensal de 
bolsistas aptos e inaptos para recebimento de bolsas;

k) substituir o coordenador-geral em períodos em que este estiver ausente ou 
impedido;

l) receber os avaliadores externos indicados pela SETEC/MEC e prestar-lhes 
informações sobre o andamento dos cursos nos municípios;

m) organizar a assistência estudantil dos beneficiários das bolsas-formação.



15.3 Coordenador Adjunto

Esta função foi criada em todos os  campi do IFMT devido a inviabilidade de 
execução  das  atividades  diretamente  pela  reitoria,  tendo  em  vista  a  dimensaão 
territorial do estado de Mato Grosso e ainda, no que se refere a Administração Pública, 
o IFMT possui gestão desconcentrada, ou seja cada campus possui gestão autônoma, 
com CNPJ e ordenador de despesas próprios.

a) assessorar  o  coordenador-geral  das  ações  relativas  à  oferta  de  bolsas-
formação no âmbito do Pronatec em cada campus da instituição de ensino, em 
atividades de desenvolvimento, avaliação, adequação e ajuste da metodologia 
de  ensino  adotada,  assim  como  conduzir  análises  e  estudos  sobre  o 
desempenho nos cursos ministrados pela instituição;

b) assessorar a tomada de decisões de caráter administrativo e logístico que 
garantam infraestrutura adequada para as atividades; responsabilizar-se pela 
gestão dos materiais  (recebimento  e  distribuição de materiais  didáticos  aos 
estudantes);

c) coordenar  e  acompanhar  as  atividades  administrativas,  incluindo: 
planejamento e acompanhamento das atividades de seleção dos estudantes 
pelos demandantes, e de capacitação e supervisão dos professores e demais 
profissionais envolvidos nos cursos;

d) garantir  a  manutenção  das  condições  materiais  e  institucionais  para  o 
desenvolvimento dos cursos;

e) coordenar e acompanhar as atividades acadêmicas dos cursos, de docentes 
e discentes, bem como monitorar o desenvolvimento dos cursos para identificar 
eventuais dificuldades e tomar providências cabíveis para sua superação;

f) acompanhar e dinamizar os cursos, propiciando ambientes de aprendizagem 
adequados,  bem  como  mecanismos  que  assegurem  o  cumprimento  do 
cronograma e objetivos de cada curso;

g) organizar os processos de pactuação de vagas para a oferta de bolsas-
formação na instituição,  bem como a montagem de turmas do Pronatec,  os 
instrumentos de controle acadêmico e de monitoramento;

h) participar das atividades de capacitação e de atualização, bem como das 
reuniões e dos encontros;

i) garantir a constante atualização dos dados cadastrais de todos os bolsistas, 
inclusive a de seus próprios dados para fins de controle.

j) elaborar e encaminhar relatório mensal de frequência e desempenho dos 
profissionais envolvidos na implementação do Pronatec ao coordenador-geral 
das bolsas-formação na instituição, informando-o sobre a relação mensal de 
bolsistas aptos e inaptos para recebimento de bolsas;

k) substituir o coordenador-geral em períodos em que este estiver ausente ou 
impedido;

l) receber os avaliadores externos indicados pela SETEC/MEC e prestar-lhes 
informações sobre o andamento dos cursos nos municípios;



m) organizar a assistência estudantil dos beneficiários das bolsas-formação.

15.4 Supervisor Geral

Encargo criado para que os campi tenham um apoio orientativo na reitoria, bem 
como  proporcionar  apoio  fiscalizador  para  o  coordenador  geral,  exercidos  por 
servidores da reitoria, o número de supervisores é proporcional ao número de campi 
no IFMT, sendo dois campi para cada supervisor geral.

a) prestar  orientações  aos  campi sob  sua  responsabilidade  referente  aos 
processos de gestão do PRONATEC;

b) prestar informações ao coordenador geral ou ao coordenador adjunto geral 
sobre a situação dos campi sob sua responsabilidade;

c) acompanhar as atividades acadêmicas dos cursos, exercendo a orientação e 
a  fiscalização  das  turmas  do  Pronatec,  dos  controles  acadêmicos,  das 
atividades  de  capacitação  e  de  atualização,  bem  como  de  reuniões  e 
encontros;

d) participar das atividades de capacitação e de atualização, bem como das 
reuniões e dos encontros;

e) Proceder o arquivo, no âmbito na reitoria, dos documentos descritos no item 
11.

15.5 Supervisor de Curso

a) organizar a oferta dos cursos, em conformidade com o Guia Pronatec de 
Cursos de Formação Inicial e Continuada bem como com o Catálogo Nacional 
de Cursos;

b) elaborar a proposta de implantação do curso e sugerir as ações de suporte 
tecnológico  necessárias  durante  o  processo  de  formação,  informando  ao 
coordenador-adjunto;

c) elaborar, juntamente com os demais profissionais envolvidos no curso, os 
conteúdos programáticos do curso, assim como participar do desenvolvimento 
de metodologias de ensino e da elaboração de materiais didáticos adequados à 
modalidade a ser ofertada, mediante avaliação de metodologias consagradas e 
inovadoras;

d) assegurar  os  requisitos  de  acessibilidade  física  nas  comunicações  e  no 
material  didático pedagógico, possibilitando a plena participação de pessoas 
com deficiência.

e) desenvolver,  em  colaboração  com  o  coordenador,  a  metodologia  de 
avaliação dos estudantes e implantar um sistema de avaliação, de acordo com 
o previsto no plano de curso;



f) apresentar ao coordenador-adjunto, ao final do curso ofertado, relatório das 
atividades e do desempenho dos estudantes;

g) elaborar  relatório  sobre  as  atividades  de  ensino  na  esfera  de  suas 
atribuições, para encaminhamento à SETEC/MEC ao final de cada semestre, 
ou quando solicitado;

h) ao final do curso, adequar e sugerir modificações na metodologia de ensino 
adotada, bem como realizar análises e estudos sobre o desempenho do curso;

i) supervisionar a constante atualização, por parte dos professores no sistema 
de gestão do Pronatec,  dos  registros  de acompanhamento  de freqüência  e 
desempenho acadêmico dos beneficiados;

j) realizar a articulação da escola de educação profissional e tecnológica com a 
escola  de  ensino  médio,  para  que  haja  compatibilidade  entre  os  projetos 
pedagógicos; e

k) participar dos encontros de coordenação, promovidos pelos coordenadores.

15.6 Professor

a) planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos beneficiados pela 
bolsas-formação;

b) adequar à oferta dos cursos as necessidades específicas do público-alvo;

c) alimentar o sistema de gestão do Pronatec com os dados de freqüência e 
desempenho acadêmico dos estudantes;

d) adequar  conteúdos,  materiais  didáticos,  mídias  e  bibliografia  às 
necessidades dos estudantes participantes da oferta;

e) propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

f) avaliar o desempenho dos estudantes;

g) participar dos encontros de coordenação, promovidos pelos coordenadores 
geral e adjunto;

15.7 Apoio as Atividades Acadêmicas e Administrativas

a) realizar a gestão acadêmica das turmas;

b) acompanhar e subsidiar a atuação dos professores;

c) participar  dos  encontros  de  coordenação,  promovidos  pelo  coordenador-
adjunto;

d) realizar as atividades de secretaria dos cursos ofertados no âmbito da bolsa-
formação: matrícula dos estudantes, emissão de certificados, organização de 



pagamentos  dos  bolsistas,  entre  outras  atividades  administrativas 
determinadas pelos coordenadores geral e adjunto;

15.8 Orientador

a) orientar  e  acompanhar  as  atividades  e  a  freqüência  dos  estudantes, 
realizando diagnóstico quando os estudantes estão em processo de evasão e 
criando alternativas para a manutenção do aluno;

b) acompanhar  os  estudantes  em  potencial  e  orientá-los  no  processo  de 
escolha do curso;

c) realizar atividades nos demandantes apresentando as ofertas da instituição;

d) promover atividades de sensibilização e integração entre os estudantes e 
equipes do Pronatec; e

e) articular ações de inclusão produtiva em parceria com os SINES.



ANEXO I: Requerimento de Autorização para trabalhar no PRONATEC



ANEXO II: Ficha de Matrícula





ANEXO III: Diário de Classe para Cursos via PRONATEC





ANEXO IV: Plano de Ensino para Cursos via PRONATEC





ANEXO V: Solicitação de Pagamento de Bolsa PRONATEC



ANEXO VI: Despacho para Pagamento de Bolsa PRONATEC



ANEXOVII: Frequência de Colaboradores PRONATEC



ANEXO VIII: Relatório para Pagamento de Bolsa PRONATEC





ANEXO IX: Avaliação de Colaboradores PRONATEC





ANEXO X: Ficha de Avaliação de Curso PRONATEC



ANEXO XI: Autoavaliação de Colaboradores PRONATEC

AUTOAVALIAÇÃO DE COLABORADORES PRONATEC





ANEXO XII: Modelo de Ata para Reuniões



ANEXO XIII: Cadastro de Colaboradores



ANEXO XIV: Instrumento de Avaliação
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