
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

TOCANTINS CAMPUS PORTO NACIONAL 

TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA 

 

 

 

 

LAENE DE CÁSSIA DIAS PEREIRA 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS SUCESSIVAS ALTERAÇÕES DAS NORMAS QUE REGEM O 

PRONATEC: SUAS CAUSAS E EFEITOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
PORTO NACIONAL 

2015



 
 

LAENE DE CÁSSIA DIAS PEREIRA 
 
 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS SUCESSIVAS ALTERAÇÕES DAS NORMAS QUE REGEM O 

PRONATEC: SUAS CAUSAS E EFEITOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

 
Artigo apresentado ao Instituo Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Tocantins – Campus de Porto 
Nacional, como requisito parcial como obtenção de 
graduado (a) em Graduação Tecnologia em Logística sob 
orientação do Profº. Esp. Klaus Rene Trein 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PORTO NACIONAL  
2015 

 



 

 
 

ANÁLISE DAS SUCESSIVAS ALTERAÇÕES DAS NORMAS QUE REGEM O 
PRONATEC: SUAS CAUSAS E EFEITOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 
                                                                                       Laene de Cássia Dias Pereira¹ 

                                                                                                      Profº. Esp. Klaus Rene Trein2 
 

 

RESUMO 

Este artigo aborda as alterações decorridas nas normas que regem o Programa Nacional de 

acesso ao ensino técnico e emprego (PRONATEC), bem como suas causas e efeitos na 
implementação do Programa. A escolha do tema é fundamentada levando em conta as 
decorrentes mudanças nessas normas que norteiam o funcionamento do mesmo. A 
problemática da investigação norteou-se pela seguinte questão: Quais as condições de 
trabalho que o PRONATEC oferta para seus executores para garantir a eficiência e qualidade 
no ensino? Assim, o objetivo geral foi analisar as alterações das normas que regem o 
PRONATEC. Especificamente busca verificar se a insegurança por parte dos executores 
quanto a essas sucessivas alterações. A metodologia de pesquisa aplicada para o 
desenvolvimento do artigo foi um levantamento bibliográfico apoiado em diferentes autores 
que defendem o referido assunto aqui apresentado. Os resultados obtidos demonstram que 
essas mudanças sucessivas contribuem de fato para a melhoria da qualidade de ensino que o 
Programa aplica. 
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ABSTRACT 

 

This article discusses the changes elapsed in the rules governing the PRONATEC as well as 
its causes and effects on the implementation of the Program. The choice of theme is based 
taking into account the changes resulting from these standards that guide the functioning. The 
issue of research it is guided by the following question: What are the working conditions that 
PRONATEC offer to his executors to ensure efficiency and quality in education? Thus, the 
overall objective was to analyze the changes in the rules governing the PRONATEC. 
Specifically aims to verify if the insecurity on the part of performers as these successive 
amendments. The research methodology applied to the development of the article was a 
literature review supported by different authors who defend the matter referred to herein. The 
results show that these successive changes actually contribute to improving the quality of 
education that the program applies 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Quando um Programa Social é implantado, a base principal que norteia o mesmo são 

suas normas de funcionamento. Acontece que com o decorrer do tempo essas normas sofrem 

mudanças alterando assim a forma de como o Programa é aplicado junto à sociedade. 

O PRONATEC desde que foi criado em 2011 pelo Governo Federal por meio da Lei 

nº 11.503/2011 sofreu várias alterações em suas normas de execução, mudando assim a forma 

de como o Programa é aplicado. 

De acordo o Art. 205 da Constituição Federal: A educação, é direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

No Brasil, o Estado visando cumprir o prescrito na Constituição Federal faz uso de 

políticas e programas públicos que garantem o acesso de milhões de pessoas a educação 

básica e ao ensino profissionalizante. 

Todos os anos são ofertadas diversas vagas em Universidades ou Escolas Técnicas 

para pessoas que buscam uma graduação a nível superior ou técnico, ou ainda uma 

qualificação para o mercado de trabalho que está cada vez mais exigente, muitas dessas vagas 

são preenchidas através de programas do governo como o PROUNI (Programa Universidade 

para Todos), SISU (Sistema de Seleção Unificada), e PRONATEC (Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego). 

Portanto, sabe-se que é de grande importância o papel desenvolvido pelo Estado na 

formação profissional de milhões de pessoas que são beneficiadas com esses programas 

sociais, todavia vale ressaltar que a credibilidade desses programas depende da metodologia 

de como eles serão aplicados e a solidificação das normas instituídas pelos mesmos. 

Alguns desses programas sofrem mudanças constantemente em suas regras de ensino 

como o PRONATEC, o que contribuiu de forma significativa para escolha do tema aqui 

abordado, levando em conta as decorrentes mudanças nas normas e diretrizes que norteiam o 

funcionamento do programa. 

Essas mudanças sucessivas podem representar um problema: a insegurança dos 

gestores no decorrer da implementação do PRONATEC. A hipótese levantada é de que essas 

mudanças sucessivas comprometam a qualidade de ensino do Programa, visto que as normas 
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estão sempre mudando e seus executores precisam estar sempre se atualizando para não serem 

surpreendidos com uma norma que já não esteja mais em vigor.  

Assim, o objetivo geral foi analisar as alterações das normas que regem o 

PRONATEC. O objetivo específico foi verificar se a insegurança por parte dos executores 

quanto a essas sucessivas alterações. 

A metodologia de pesquisa foi executada com base em um levantamento bibliográfico 

apoiado em diferentes autores que defendem o referido assunto aqui apresentado. Sendo este 

estudo caracterizado por um método descritivo, de modo que pautou-se na analise documental 

delimitada as resoluções advindas do PRONATEC que se aplicam as redes federais de 

educação profissional e tecnológica procuraram descobrir com maior precisão possível, as 

sucessivas alterações das Resoluções. 

 

2. POLÍTICA PÚBLICA: ORIGEM E CONCEITO 

Nos últimos tempos é evidente a importância dada ao campo de conhecimento 

denominado Políticas Públicas Sociais.  

Compreender a origem da expressão Política Pública é importante para o 

entendimento de seus desdobramentos e perspectivas na atualidade. Segundo Álvaro 

Chrispino (2005, p. 64), “política é a arte de governar ou decidir os conflitos que caracterizam 

os agrupamentos sociais. E público é aquilo que pertence a um povo, algo relativo às 

coletividades”. Articulando esses dois conceitos, o mesmo autor afirma que Políticas Públicas 

são, portanto, “ação de governo que vise atender a necessidade da coletividade e a 

concretização de direitos estabelecidos” (id. ibid., p. 65). 

Para Souza (2003), a Política Pública nasce nos Estados Unidos rompendo ou pulando 

as etapas seguidas pela tradição européia de estudos e pesquisas nessa área. É na Europa que a 

Política Pública surge com o desenvolvimento dos trabalhos baseados em teorias explicativas 

sobre o papel do Estado e de uma das mais importantes instituições do Estado – o governo, 

produtor por excelência, de Políticas Públicas. 

Em relação ao Brasil, o avanço dos estudos nessa área já pode ser considerado 

significativo, se for avaliado pelo número de livros, publicações ou artigos disponíveis, tanto 

que já é possível dispor de levantamentos do "estado de campo" ou do "estado das artes" 

sobre Políticas Públicas que, a modo dos tradicionais estudos, possibilitam uma visão ampla 

da discussão brasileira sobre o tema (REIS, 2003; SOUZA, 2003; FARIA, 2003; MELO, 

1999). 
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Segundo Souza (2003), a temática das Políticas Públicas contou com quatro grandes 

precursores: H. Laswell (1936), H. Simon (1957), C. Lindblom (1959, 1979) e D. Easton 

(1965). Sendo assim, não existe uma única definição sobre Política Pública, entretanto, a mais 

conhecida, de acordo com Souza (2003), é a de Laswell para o qual decisões e análises sobre 

Políticas Públicas implicam em responder as seguintes questões: quem ganha o quê, porque, e 

que diferença faz? 

Tendo em vista uma compreensão melhor sobre Políticas Públicas, podemos extrair e 

sintetizar seus elementos principais a partir do exposto por Souza (2003, p. 80) 

 

 A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o 
que, de fato, faz; 

 A política pública envolve vários fatores e níveis de decisão, embora seja 
materializada nos governos, e não necessariamente se restringe a participantes 
formais, já que os informais são também importantes; 

 A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras; 
 A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados; 
 A política pública, embora tenha impactos em curto prazo, é uma política de 

longo prazo; 
 A política envolve processos subseqüentes após usa decisão e proposição, ou 

seja, implica também implementação, execução e avaliação; 
 Estudos sobre política pública propriamente dita focalizam processos, atores e 

construção de regras, distinguindo-se dos estudos sobre política social, cujo 
foco está nas conseqüências e nos resultados da política. 
 
 

Entende-se que as Políticas Públicas são implementadas pelo Estado com a finalidade 

de estabelecer certa igualdade social em uma determinada sociedade, esta por vez dependerá 

de todas as partes envolvidas. 

Segundo Seibel (2008) em contraposição as análises de cunho mais gerencialista, 

desde a década de 1990 no Brasil, ha uma série de tentativas de adotar políticas de cunho mais 

participativo, em obediência a reformas constitucionais. Elas instituiriam novas formas de 

incorporar os segmentos da sociedade na formulação das Políticas Públicas, via conselhos 

gestores de Políticas Públicas (de saúde, de assistência social, de trabalho, de segurança, e 

outros). A esses espaços soma-se a proposta de partidos políticos de submeter à decisão 

popular o destino de parcela dos recursos - o orçamento participativo. 

A intenção, como aponta Teixeira (2008), era criar espaços em que setores 

organizados, como sindicatos e movimentos populares e sociais tivessem voz. A inclusão 

desses elementos no processo político ia além de criar uma nova categoria que participasse 

das decisões políticas. 
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Acreditava-se que por meio desses mecanismos poderia se universalizar o acesso aos 

serviços e com isso diminuir as desigualdades sociais. As questões sociais são fatores 

fundamentais e determinantes para que o Estado estabeleça uma Política Pública. 

Para Gobert Muller (2007) Políticas Públicas são entendidas como: 

 O “Estado em ação” é o Estado implantando um projeto de governo, através de 
programas, de ações voltadas para setores específicos da sociedade. Compreendidas 
como as de responsabilidade do Estado – quanto à implementação e manutenção a 
partir de um processo de tomada de decisões que envolvem órgãos públicos e 
diferentes organismos e agentes da sociedade relacionados à política implementada.  

 

2.1 FINALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

As Políticas Públicas tende a responder a demandas, especialmente dos setores 

marginalizados da sociedade, avaliados como vulneráveis. Essas demandas são interpretadas 

por aqueles que estão no poder, mas influenciadas por uma agenda que se cria na sociedade 

civil através da pressão e mobilização social. (Ministério do Desenvolvimento Social- MDS) 

Para Teixeira, (2008) os objetivos das Políticas Públicas: 

 

 Visam ampliar e efetivar direitos de cidadania, também gestados nas lutas 
sociais e que passam a ser reconhecidos institucionalmente. 

 Outras políticas objetivam promover o desenvolvimento, criando alternativas de 
geração de emprego e renda como forma compensatória dos ajustes criados por 
outras políticas de cunho mais estratégico (econômicas).  

 Ainda outras são necessárias para regular conflito entre os diversos atores 
sociais que, mesmo hegemônicos, têm contradições de interesses que não se 
resolvem por si mesmas ou pelo mercado e necessitam de mediação.  

 Os objetivos das políticas têm uma referência valorativa e exprimem as opções 
e visões de mundo daqueles que controlam o poder, mesmo que, para sua 
legitimação, necessitem contemplar certos interesses de segmentos sociais 
dominados, dependendo assim da sua capacidade de organização e negociação. 

 

A partir dos objetivos acima citados, entende-se que as Políticas Públicas abrangem 

um conjunto de decisões e ações voltadas para a solução de problemas políticos. Entende-se 

por atividade política os métodos formais e informais que demonstram as formas de domínio 

na sociedade. 

As demandas ou necessidades que fazem surgir as políticas públicas são apresentadas 

por atores sociais ou políticos que estejam interessados, direta ou indiretamente, na tomada de 

alguma decisão pública para responder àquela situação. Estes atores sociais agem 

politicamente, interagem com seus pares e oponentes, participam dos processos políticos e 

transitam no sistema político. 
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A finalidade seja das políticas públicas especificamente, ou dos processos e sistema 

político que as compreende, é satisfazer as necessidades sociais e atender as demandas 

socialmente expressas. Como se pode perceber, o interesse público é pressuposto da 

legitimidade de toda política pública.  

Podem existir políticas públicas não-governamentais. Aliás, essa é uma condição cada 

vez mais freqüente nas sociedades com Estado neoliberal. São políticas que atendem ao 

interesse público, tendem a responder a necessidades sociais, são submetidas ao debate e 

participação popular, mas que são propostas, formuladas e executadas por organizações não 

pertencentes ao aparelho de Estado. Ex. as várias políticas de proteção ao ambiente, em sua 

maior parte coordenadas por Organizações Não-Governamentais (ONGs). 

 

2.3 CICLO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Para Silva (2008, p.37) o ciclo da Política Pública é constituído dos seguintes estágios: 

definição de agenda, identificação de alternativas, seleção das opções, implementação e 

avaliação.  

1) Definição da agenda - Refere-se a primeira etapa do processo de Políticas Públicas 

e representa a inclusão de determinado pleito ou necessidade social na agenda (a lista de 

prioridades do poder público). Esta etapa “é materializada por uma lista de problemas ou 

assuntos que chamam a atenção da sociedade e do governo, podendo por força da pressão 

social, assumir visibilidade e transformar-se em questão social; também, por conseguinte, 

transformar-se em política.” (SILVA, 2008, p.38). 

2) Identificação de alternativas – representa a segunda etapa, onde é realizada a 

identificação e delimitação de um problema atual ou potencial da comunidade, juntamente 

com as possíveis alternativas para sua solução ou satisfação. Também é feita, nesta etapa a 

avaliação dos custos e efeitos de cada uma das políticas, sendo feito, por fim, o 

estabelecimento de prioridades. (SARAVIA, 2006). 

3) Seleção das opções – se constitui na terceira etapa onde é realizada a seleção e 

especificação da alternativa considerada mais conveniente. Posteriormente, há a declaração 

que explicita a decisão adotada, onde são definidos seus objetivos e o seu marco jurídico, 

administrativo e financeiro. 

4) Implementação – representa a quarta etapa onde é realizado o planejamento e a 

organização do aparelho administrativo e dos recursos (humanos, financeiros, materiais e 

tecnológicos) necessários para executar uma política. Trata-se da preparação para pôr em 
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prática a política pública, a elaboração de todos os planos, programas e projetos que 

permitirão executá-la. (SARAIVA, 2006, p. 34). 

7) Avaliação é “a quinta e última etapa do processo e consiste na mensuração e 

análise, a posteriori, dos efeitos produzidos na sociedade pelas Políticas Públicas, 

especialmente no que diz respeito às realizações obtidas e às conseqüências previstas e não 

previstas”. (SARAIVA, 2006, p. 34).  

Observa-se que, se as Políticas Públicas são os programas de ação do governo para 

realização de objetivos determinados, e em face à escassez de recursos, torna-se necessária a 

realização de escolhas.  

Assim sendo, Souza (2003, p. 68) comenta que “a Política Pública é uma regra 

formulada por alguma autoridade governamental que expressa uma intenção de influenciar, 

alterar e regular o comportamento individual ou coletivo através do uso de sanções positivas 

ou negativas”. 

Com isso pode-se afirmar que a Política Pública busca explicar a natureza da política 

analisada e seus processos. Seus estudos concentram-se no processo e em responder questões 

“por que” e “como”, mas, seu objeto de estudo não focaliza, necessariamente, o conteúdo 

substantivo da política. 

 

3. PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 

O Governo Federal com a finalidade de ajudar a população de baixa renda criou vários 

programas que possam beneficiá-los. Com base em informações, cerca de 25,8 milhões de 

famílias brasileiras já são beneficiadas com algum tipo de Programa do governo. Porém o 

objetivo maior é criar políticas que sejam voltadas para a redução da pobreza e das 

desigualdades que existem no Brasil. Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome (MDS). 

Programa do governo bolsa família foi criado pelo governo federal em 09 de janeiro 

2004, pela Lei 10.836/2004 e regulamentado pelo Decreto n° 5.209/2004 com o objetivo de 

proporcionar melhores condições de alimentação, educação e dignidade às famílias de baixa 

renda. Sendo uma administração descentralizada e compartilhada entre União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, os quais trabalham em conjunto para o aperfeiçoamento, 

ampliamento e fiscalização da execução. A seleção das famílias é feita mediante informações 

registradas por cada município via cadastro único para programas do Governo Federal.  
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Programa do Governo Federal Educa Mais Brasil, é o programa de bolsas de 

estudo de o Instituto Educar esse é o maior programa de inclusão educacional do Brasil. Já 

está no mercado a mais de 11 anos proporcionando aos alunos de baixa renda a chance de 

cursar ensino superior em escolas privadas com auxilio integral ou parcial de acordo com a 

necessidade do aluno. São ofertados cursos graduação, pós-graduação, ensino básico, cursos 

técnicos presenciais, cursos livres e idiomas, em mais de 10 mil instituições com até 70% de 

desconto. EDUCAR (2013). 

 

Programa Minha casa minha vida, é um programa em parcerias com Distrito 

Federal, estados e municípios com o objetivo de realizar o sonho da casa própria, atende 

famílias com renda de até R$1600,00.  

  

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) tem como objetivo acabar 

com o trabalho escravo de crianças e adolescentes menores de 16 anos e garantir que os 

mesmos freqüentam a escola e recreações socioeducativas. O programa compreende 

transferência de renda pro meio do programa bolsa família, além de ofertar serviço de 

socioassistenciais. 

Para o Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome (MDS) a pobreza e o 

trabalho infantil se relacionam mutuamente, sendo inviável a manutenção de dois programas 

de transferências de renda separados.  

 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Foi implantado em 1955, 

contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, rendimento escolar dos 

estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta da alimentação 

escolar e de ações de educação alimentar e nutricional. FNDE (2015). 

 O PNAE tem caráter suplementar, e seu principal objetivo é melhorar a merenda 
escolar dos alunos. Atualmente, o valor repassado pela União a estados e municípios 
por dia letivo para cada aluno é definido de acordo com a etapa e modalidade de 
ensino, que varia de R$ 0,30 centavos à R$ 1,00 real. O repasse é feito diretamente 
aos estados e municípios, com base no Censo Escolar realizado no ano anterior ao 
do atendimento. O orçamento do Programa para 2015 é de R$ 3,8 bilhões, para 
beneficiar 42,6 milhões de estudantes da educação básica e de jovens e adultos. Com 
a Lei nº 11.947, de 16/6/2009, 30% desse valor – ou seja, R$ 1,14 bilhão – deve ser 
investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula 
o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades, FNDE (2015). 
 

 



12 
 

 
 

Programa Universidade para todos (PROUNI) é um programa do Ministério da Educação, 

criado pelo Governo Federal em 2004, que concede bolsas de estudo integrais e parciais 

(50%) em instituições privadas de ensino superior, em cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica, a estudantes brasileiros, sem diploma de nível superior.  Tem como 

objetivo proporcionar condições de igualdade a estudantes de famílias com renda baixa a 

cursarem nível superior em escolas privadas com bolsa parcial ou total. PROUNI (2015). 

 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) tem como 

objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e 

tecnológica. 

 

3. PRONATEC 
 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) foi 

criado pelo Governo Federal, em 2011, por meio da Lei 11.513/2011, com o objetivo de 

expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica 

no país, além de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público.  

O PRONATEC busca ampliar as oportunidades educacionais e de formação 

profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de 

transferência de renda. 

Segundo o MEC (2012) os cursos são financiados pelo Governo Federal e são 

ofertados de forma gratuita por instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica e das redes estaduais, distritais e municipais de educação profissional 

e tecnológica. Também ofertam as instituições do Sistema, como o SENAI, SENAT, SENAC 

e SENAR. A Partir de 2013, as instituições privadas, devidamente habilitadas pelo Ministério 

da Educação, também passaram a ofertar os cursos do Programa. 

De 2011 a 2014, por meio do PRONATEC, forma realizadas mais de 8 milhões de 

matrículas, entre cursos técnicos e de formação inicial e continuada. 

Os objetivos do PRONATEC são: 

 Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos em educação profissional 

técnica de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional presencial e a distancia; 

 Construir, reformar e ampliar as escolas que ofertam educação profissional e 

tecnológica nas redes estaduais; 
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 Aumentar as oportunidades educacionais aos trabalhadores por meio de cursos de 

formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 

 Aumentar a quantidade de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de educação 

profissional e tecnológica; 

 Melhorar a qualidade do ensino médio. 

 
Imagem 1.0: ilustração do programa PRONATEC 

 

Fonte: PRONATEC (2015) 
 

 

3.1 Iniciativas do PRONATEC 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica está presente em 

todos os estados brasileiros, com mais de 350 unidades em funcionamento, oferecendo cursos 

de formação inicial e continuada, técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas e programas 

de pós-graduação. 

- Programa Brasil Profissionalizado 

O Programa Brasil Profissionalizado destina-se à ampliação da oferta e ao 

fortalecimento da educação profissional e tecnológica integrada ao ensino médio nas redes 

estaduais, em parceria com o Governo Federal. 

- Rede E-Tec Brasil 
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Na Rede E-Tec Brasil são oferecidos gratuitamente cursos técnicos e de formação 

inicial e continuada ou de qualificação profissional, na modalidade a distância. Poderão 

oferecer cursos a distância as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica; as unidades de ensino dos serviços nacionais de aprendizagem 

(SENAI, SENAC, SENAR e SENAT); e instituições de educação profissional vinculadas aos 

sistemas estaduais de ensino. 

- Acordo de Gratuidade com os Serviços Nacionais de Aprendizagem 

O Acordo de Gratuidade tem por objetivo ampliar, progressivamente, a aplicação dos 

recursos do SENAI, do SENAC, do SESC e do SESI, recebidos da contribuição compulsória, 

em cursos técnicos e de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, em 

vagas gratuitas destinadas a pessoas de baixa renda, com prioridade para estudantes e 

trabalhadores. 

- FIES Técnico e Empresa 

O FIES Técnico tem como objetivo financiar cursos técnicos e cursos de formação 

inicial e continuada ou de qualificação profissional para estudantes e trabalhadores em escolas 

técnicas privadas e nos serviços nacionais de aprendizagem – SENAI, SENAC, SENAT e 

SENAR. No FIES Empresa serão financiados cursos de formação inicial e continuada para 

trabalhadores, inclusive no local de trabalho. 

- Bolsa-Formação 

Além das iniciativas voltadas ao fortalecimento do trabalho das redes de educação 

profissional e tecnológica existentes no país, o PRONATEC criou a Bolsa-Formação, por 

meio da qual serão oferecidos, gratuitamente, cursos técnicos para estudantes matriculados no 

Ensino Médio e cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional para 

grupos sociais de diferentes perfis. 

A Bolsa-Formação oferecerá vagas gratuitas de Educação Profissional e Tecnológica. 

Terá duas modalidades: A Bolsa-Formação do trabalhador, que oferecerá cursos de formação 

inicial e continuada (cursos de curta duração, com 160 horas-aula ou mais) para beneficiários 

do seguro-desemprego e dos programas de inclusão produtiva do Governo Federal; e a Bolsa-

Formação Estudante, que oferecerá cursos técnicos (de maior duração, pelo menos 800 horas-

aula) para estudantes das redes públicas. 

A partir desse entendimento pode-se destacar que o PRONATEC prioriza a 

qualificação profissional concomitante ao Ensino Médio, mediante as parcerias que consiste 

em fortalecer as possibilidades de tornarem jovens e adultos em trabalhadores. 
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Porém, as Políticas Públicas desses programas com o decorrer do tempo sofrem 

mudanças na forma de como são aplicadas, o PRONATEC, por exemplo, desde que foi 

instituído em 2011, já sofreu diversas alterações em suas resoluções.  

 

 

Abaixo, o quadro 1.1: demonstra essas mudanças ocorridas em ordem cronológica. 

 
 

Quadro 1.1 – Alterações nas Resoluções do PRONATEC 

Sistema  Resolução Alterada 
para: 

Alterada 
para: 

Alterada 
para: 

Alterada 
para: 

Alterada 
para: 

Alterada 
para: 

Alterada 
para: 

SNA 61/2011 66/2011 74/2011 03/2012 33/2012 07/2013 02/2014 55/2013 

Redes 
Federais 

62/2011 72/2011 04/2012 06/2013     

Redes 
Estaduais, 
Municipais 
e Distritais 

23/2012 08/2013 39/2013 03/2014     

IES e 
ETNM 
Privadas 

30/2013 50/2013       

Fonte: ADAPTADO DE fundo nacional de desenvolvimento (2015) 
 
Conforme apresentado no quadro acima em pouco mais de três anos desde a sua 

criação em 2011 o PRONATEC sofreu um total de treze (13) alterações até o momento em 

suas resoluções.  

Segundo o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), uma média de 

3,66 alterações por ano. Esta estatística pode vir a ocasionar certo desconforto na sociedade 

em relação à integridade do programa, visto que este quadro de sucessivas alterações venha 

servir como mecanismo de questionamento sobre a formulação dessa política social, deixando 

claro o despreparo do Estado quando este a elaborou e a integrou perante todos. 

Referindo-se ainda ao quadro acima, para que se entendam essas alterações segue o 

que estabelece cada Resolução e a que sistema se aplica: 
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3.2 Rede Federal 

Resolução/CD/FNDE nº 62/2011 Critérios e procedimentos para a transferência de 

recursos e prestação de contas para a oferta da bolsa-formação em cursos vinculados aos 

serviços nacionais de aprendizagem, no âmbito do PRONATEC. 

Resolução/CD/FNDE nº 72, de 20 de dezembro de 2011 Altera a Resolução 

CD/FNDE nº 62, de 11 de novembro de 2011. 

Resolução/CD/FNDE nº 4, de 16 de março de 2012 Altera a Resolução CD/FNDE nº 

62, de 11 de novembro de 2011. 

Resolução/CD/FNDE nº 6, de 12 de março de 2013 Altera a Resolução/CD/FNDE nº 

04, de 16 de março de 2012, que estabelece critérios e procedimentos para a descentralização 

de créditos orçamentários às Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica, visando à oferta de Bolsa-Formação nos domínios do PRONATEC. 

 

3.3 Redes Estaduais, Municipais e Distrital 

Resolução/CD/FNDE nº 23, de 28 de junho de 2012 Estabelece orientações, critérios e 

procedimentos para a transferência de recursos financeiros e prestação de contas, ao Distrito 

Federal e aos Estados visando à oferta de Bolsa-Formação no âmbito do PRONATEC. 

Resolução/CD/FNDE nº 8, de 20 de março de 2013 Estabelece orientações, critérios e 

procedimentos para a transferência de recursos financeiros e prestação de contas, ao Distrito 

Federal e aos Estados visando à oferta de Bolsa-Formação na estrutura do PRONATEC. 

Resolução/CD/FNDE nº 39, de 10 de outubro de 2013 Altera a Resolução CD/FNDE 

nº 8, de 20 de março de 2013, que estabelece orientações, critérios e procedimentos para a 

transferência de recursos financeiros e prestação de contas, ao Distrito Federal e aos Estados 

visando à oferta de Bolsa-Formação nas áreas do PRONATEC. 

Resolução/CD/FNDE nº 3, de 6 de março de 2014 Altera o art. 3º da Resolução nº 8, 

de 20 de março de 2013, que estabelece orientações, critérios e procedimentos para a 

transferência de recursos financeiros e prestação de contas, ao Distrito Federal e aos Estados 

visando à oferta de Bolsa-Formação no âmbito do PRONATEC. 

 

3.4 SNA 

Resolução/CD/FNDE nº 61, de 11 de novembro de 2011: Estabelece orientações, 

critérios e procedimentos para a transferência de recursos financeiros para a oferta de bolsas-

formação em cursos de educação profissional e tecnológica vinculados aos serviços nacionais 
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de aprendizagem, em todo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC), bem como para a execução e a prestação de contas desses recursos, a partir de 

2011. 

 Resolução/CD/FNDE nº 66, de 25 de novembro de 2011: Altera a Resolução 

CD/FNDE nº 61, de 11 de novembro de 2011. Estabelece critérios e procedimentos para a 

descentralização de créditos orçamentários às instituições da rede federal de educação 

profissional, científica e tecnológica visando a oferta de bolsas-formação no âmbito do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC. 

Resolução/CD/FNDE nº 74, de 28 de dezembro de 2011: Altera o § 1º do Art. 9º e a 

numeração dos artigos finais, a partir do Art. 20 da Resolução CD/FNDE nº 61 de 11 de 

novembro de 2011. Os recursos financeiros de que trata esta resolução serão repassados 

semestralmente e creditados em conta específica do Programa, em favor do departamento 

nacional do serviço de aprendizagem que aderir ao PRONATEC. 

Resolução/CD/FNDE nº 3, de 16 de março de 2012: Altera a Resolução CD/FNDE nº 

61, de 11 de novembro de 2011. Estabelecer normas, critérios e procedimentos para realizar 

transferência direta de recursos financeiros aos serviços nacionais de aprendizagem no âmbito 

da Bolsa-Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC), e orientar a execução dos recursos transferidos e a obrigatória prestação de 

contas de sua aplicação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A 

transferência de recursos financeiros será feita semestralmente ao departamento nacional de 

cada serviço nacional de aprendizagem mediante a assinatura de Termo de Adesão à Bolsa-

Formação do PRONATEC, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo, contrato ou 

instrumento congênere, observada a obrigatoriedade de prestação de contas da aplicação dos 

recursos na forma e no prazo estabelecido. 

Resolução/CD/FNDE nº 33, de 15 de agosto de 2012: Altera o § 4º do art. 8º da 

Resolução CD/FNDE nº 3, de 16 de março de 2012. O valor da hora-aluno da Bolsa-

Formação será de R$ 10,00, a partir de 1º de julho de 2012. 

Resolução/CD/FNDE nº 7, de 20 de março de 2013: Estabelece orientações, critérios e 

procedimentos para a transferência de recursos financeiros e prestação de contas visando a 

oferta do Bolsa-Formação em cursos vinculados aos serviços nacionais de aprendizagem, nas 

áreas do PRONATEC, a partir de 2013. 

Resolução/CD/FNDE nº 2, de 6 de março de 2014: Altera o art. 3º da Resolução nº 7, 

de 20 de março de 2013, que estabelece procedimentos para a transferência de recursos 
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financeiros aos serviços nacionais de aprendizagem, visando a oferta de Bolsa-Formação no 

âmbito do PRONATEC. 

Resolução/CD/FNDE nº 55, de 13 de dezembro de 2013: Estabelece procedimentos 

para a transferência de recursos financeiros da Bolsa-Formação do PRONATEC aos serviços 

nacionais de aprendizagem participantes da Rede e-Tec Brasil, para que estes ofertem 

educação profissional e tecnológica na modalidade a distância, executem e prestem contas 

desses recursos, a partir de 2013. 

 

3.4 IES e ETNM Privadas 

Resolução/CD/FNDE nº 30, de 5 de julho de 2013: Estabelece procedimentos para o 

pagamento da Bolsa-Formação Estudante as mantenedoras de instituições privadas de ensino 

superior e de educação profissional técnica de nível médio, ofertada na forma subseqüente, no 

âmbito do PRONATEC. 

Resolução/CD/FNDE nº 50, de 11 de dezembro de 2013: Altera os arts. 2º, 3º, 5º e 6º 

da Resolução nº 30, de 5 de julho de 2013, que estabelece procedimentos para o pagamento 

da Bolsa-Formação Estudante a mantenedoras de instituições privadas de ensino superior e de 

educação profissional técnica de nível médio, ofertada na forma subseqüente, no âmbito do 

PRONATEC.  

Para melhor entender como esta estruturado as resoluções do PRONATEC de forma 

que atenda as cinco instituições em que se aplica, observe o fluxograma funcional do sistema 

no qual retrata a qual sistema se aplica e sua alterações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 1.0: Estrutura das resoluções do PRONATEC e sistemas a qual se aplica. 
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Fonte: PRONATEC (2015). 
 

Os cursos ofertados através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC) são sempre realizadas apartir de uma parceria entre: 

 Um parceiro ofertante encarregado de realizar os cursos – nesse caso, IFTO. 

 Um parceiro demandante encarregado de coordenar o processo de 

mobilização, seleção e pré-matrícula de beneficiários. 

Observe no quadro 1.2 os cursos ofertados pelo IFTO de Porto Nacional e seus demandantes. 

 
 
Quadro.1.2: Cursos ofertados pelo PRONATEC através do IFTO – Porto Nacional  
Cursos  
 
 

 
Objetivo 
 

 
Carga 
Horária 
 

 
Demandante 
 

 
Público-Alvo 
 

 
Programador 
de Web 
 
 

 
Desenvolve Web 
Sites usando técnica 
de elaboração de 
sites. Elabora 
layouts complexos 
em tableless. Testa 

200 horas 
 
 
 

 
 
Diretoria 
Regional de 
Educação 

 
Estudantes 

regularmente 
matriculados 

no ensino 
médio 
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e realiza 
manutenção em 
sistemas, 
respeitando os 
padrões técnicos de 
qualidade e atento 
às normas e 
políticas de 
segurança da 
informação e de 
respeito à 
propriedade 
intelectual. Faz 
consultas ao 
sistema, segundo as 
especificações do 
projeto, 
documentando 
todas as etapas do 
processo. 
 
 

 

 
Operados de 
Computador 

 
Instala, configura e 
opera sistemas 
operacionais 
cliente, aplicativos 
de escritório e 
periféricos. 
Organiza entrada e 
saída de dados em 
sistemas de 
informação, 
conforme 
procedimentos 
técnicos de 
qualidade e atento 
às normas e 
políticas de 
segurança da 
informação e de 
respeito à 
propriedade 
intelectual 
 

 
 
200 horas 

 
Secretária de 
Assistência 
Social e do 
Trabalho – 
SETAS 
 

 Mulheres 
beneficiárias 
titulares e 
dependentes 
dos programas 
federais de 
transferência de 
renda 
 
 

 
Reciclador de 
Materiais 
 
 

 
 
Atua no 
beneficiamento de 
materiais 

 
 
200 horas 
 

 
Secretária de 
Assistência 
Social e do 
Trabalho – 

Mulheres 
beneficiárias 
titulares e 
dependentes 
dos programas 
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reaproveitados 
como matéria-prima 
para novos 
produtos. Participa 
da seleção, 
tratamento e 
reciclagem de 
materiais diversos 
como vidro, 
plástico, papel, 
metal e outros, 
observando as 
normas de saúde, 
segurança e de 
preservação 
ambiental 
 

SETAS 
 
 

federais de 
transferência de 
renda; 
 
 
 

 
Agricultor 
Familiar com 
ênfase em 
bovinocultura 
do  leite 
 
 

 
 

Produz em 
propriedades rurais 
de pequeno e médio 

porte. Envolve a 
família na 

produção, produz 
para a merenda 

escolar. Analisa as 
redes sociais e 

econômicas que 
garantem a 

sustentabilidade do 
pequeno produtor 

no meio rural. 
 

 
 
200 horas 
 

 
 
 
 Ministério do 
Desenvolvimento 
Ágrario 

 
Agricultores 
dos 
Assentamentos 
Família Feliz, 
Família Unida 
e Santa Fé 

 
Operador de 
Beneficiamento 
de Pescado 
 

 
 
Esteriliza 
instalações e 
equipamentos, de 
forma a evitar a 
contaminação de 
alimentos. 
Seleciona e 
processa o pescado 
como matéria-
prima, operando 
processos de 
defumação, 
congelamento, 
embalagem, 

 
 
240 horas 

 
 
Ministério da 
Pesca 

 
 Associados da 
Colônia de 
Pescadores de 
Porto Nacional 
e seus 
dependentes. 
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armazenamento, 
descongelamento e 
produção de 
fishburger. 
Beneficia recursos 
pesqueiros, 
inclusive 
subprodutos, em 
diversos graus. 

Fonte: ADAPTADO  IFTO - Porto Nacional (2015). 
 
5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O presente artigo teve embasamento teórico na pesquisa bibliográfica que de acordo 

com Severino (2007, p. 122) a pesquisa bibliográfica é aquela realizada a partir do registro 

disponível, decorrente de pesquisas anteriores e documentos impressos, livros, artigos, teses 

etc. Utilizam-se dados de categorias já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente 

registrados.  

O estudo do tema apresentado foi de caráter exploratório descritivo. Exploratório, pois 

foram explorados todos os fatos relevantes sobre o tema em questão. Segundo Severino 

(2007, p.123) a pesquisa exploratória busca levantar informações sobre determinado objeto, 

delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse 

objeto. 

 Sendo este estudo caracterizado por um método descritivo, de modo que pautou-se na 

analise documental delimitada as resoluções advindas do PRONATEC que se aplicam as 

redes federais de educação profissional e tecnológica procuraram descobrir com maior 

precisão possível, as sucessivas alterações das Resoluções. 

Nesta perspectiva, a intenção do texto em pauta foi justamente demonstrar as 

constantes alterações nas normas de execução do PRONATEC, de modo a verificar se a 

insegurança por parte dos executores.   

 
5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em acordo com o tema aqui proposto e os dados obtidos nessa pesquisa os mesmos 

apontam que desde que foi criado pelo governo federal em 2011 o PRONATEC (Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) vem sofrendo alterações em suas normas 

de aplicação. Foram realizadas alterações desde as instituições federais, municipais, estaduais 

até os particulares. 
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Vale ressaltar que, uma vez que estas alterações sejam realizadas e estas passam a 

integrar a política de aplicação do programa é necessário que todas as instituições bem como 

seus executores se atualizem a respeito das mudanças realizadas. 

As causas dessas mudanças podem ocorrer pela necessidade do Estado em adequar os 

cursos oferecidos com as exigências do mercado ou implementações que são realizadas com o 

intuito de melhorar a qualidade do ensino. 

No entanto, de 2011 até o momento ocorreram um grande número de alterações nas 

normas em um curto espaço de tempo, e isso acaba que por criar uma lacuna entre o estado, as 

instituições de ensino e os beneficiados com o programa colocando em xeque toda sua 

estruturação. 

O programa possui três fases, sendo as duas primeiras para candidatos que fizeram o 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a terceira fase destinada às oportunidades 

remanescentes, na qual pessoas que buscam qualificação e recolocação no mercado poderiam 

se inscrever (MEC – Ministério da Educação).  

A mudança está no item 6.2 do edital, conforme imagem abaixo. 

 
 
Figura 1 – Edital do PRONATEC restrição quanto ao ano de formação 

Fonte: (MEC – Ministério da Educação) 
 

Nos últimos anos o Programa sofreu com cortes no orçamento e números de vagas, os 

efeitos pela má implantação e administração de uma Política Social podem vir a comprometer 

a vida útil do mesmo deixando esse de ser uma oportunidade de melhoria para a população.  

Além desses efeitos o Programa vem sofrendo com atraso no inicio das aulas afetando 

assim o tempo de conclusão do curso que ao invés de ser concluído em um prazo estipulado 

passa a não cumprir mais este prazo, tudo isso contribui para que a qualidade do Programa 

seja questionada juntamente com os deveres do Estado. 
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Vale ressaltar que os profissionais habilitados para ministrarem os cursos oferecidos 

pelo PRONATEC passam por uma capacitação profissional com o objetivo de possibilitar 

melhores níveis de desempenho e competências necessárias para atender as expectativas dos 

alunos. 

 

6. CONCLUSÃO 
 

O objetivo principal desse estudo foi analisar as sucessivas alterações das normas que 

regem o PRONATEC, assim como suas causas e efeitos na implementação. Fizeram-se isto 

construindo um trabalho com três tópicos: no primeiro realizou-se um levantamento 

bibliográfico sobre as Políticas Públicas; no segundo tópico buscou-se conhecer um pouco 

mais sobre os Programas do Governo Federal; E no terceiro e ultimo tópico apresentou-se o 

PRONATEC. 

Sem perder de vista a discussão mais ampla, entendemos como Políticas Públicas o 

conjunto de ações governamentais, ou não, que visa atender a coletividade no sentido de 

assegurar os direitos sociais conquistados e em fase de conquista.  

Em relação aos programas do governo federal conclui-se que ao implantar políticas 

descentralizadoras de financiamento da educação básica, o objetivo tem sido universalizar o 

acesso a esse nível de ensino no Brasil e melhorar a qualidade da educação oferecida no país. 

Considerando os aspectos discutidos nesse estudo, evidencia-se que as sucessivas 

alterações das normas que regem o PRONATEC, são de suma importância para melhorias na 

qualidade do ensino ofertado bem como garantir que os profissionais sejam qualificados para 

ministrar tal sistema 

O estudo revelou também que o sucesso da implantação de uma Política Social 

depende principalmente do envolvimento do Estado e de toda a sociedade, esta precisa ser 

bem elaborada antes que possa ser implantada. E como sugestão recomenda-se um maior 

comprometimento do Estado em relação às normas aplicadas para que sejam sólidas e 

duradouras. 

De qualquer forma conclui-se que as alterações nas normas do PRONATEC são para 

aprimorar cada dia mais o sistema e contribuir para um ensino de excelência dos cursos 

ofertados.  
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