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Bolsa-Formação

01
BOLSA-FORMAÇÃO E O 
ORÇAMENTO DA UNIÃO 
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Apresentação

Orçamento da União aplicado à Bolsa-Formação

O Orçamento da União estabelece as prioridades de gastos do Governo, 
bem como define de que forma os recursos necessários para custeá-las 
serão arrecadados por meio de tributos.

Assista o vídeo a seguir e compreenda a importância do Orçamento da 
União e como sua utilização pode impactar a vida de todos os brasileiros.

 Fonte: ORÇAMENTO fácil: vídeo 02, Importância do orçamento. 

Direção Glácio Menezes. 1 vídeo (2min46). Natal: Covideo. 2018.

https://youtu.be/zDHHuUn0YtE
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 Fonte: ORÇAMENTO fácil: vídeo 03, o sistema brasileiro. 

Direção Glácio Menezes. 1 vídeo (3min30). Natal: Covideo. 2018.

Construído em um único documento, o orçamento é 
criado a partir de três leis subordinadas entre si, ou seja, 
que se respeitam mutuamente, quais sejam: o Plurianual 
(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA). A hierarquia das Leis pode ser 
vista na Figura 1. Além das três leis, o orçamento precisa 
seguir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

https://youtu.be/mHXH6UdxxZ4
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Figura 1 - As Leis orçamentárias e seus níveis de encadeamento.

TÁTICO

OPERACIONAL

ESTRATÉGICO

Lei de Diretrizes Orçamentárias
Elo entre os níveis

Lei Orçamentária Anual
Específico

Plano Plurianual
Mais abrangente

Para que o orçamento seja aceito, o Congresso Nacional precisa aprovar 
primeiramente o PPA, que estabelece metas e objetivos para quatro anos.

 Fonte: ORÇAMENTO fácil: vídeo 04, o que é o PPA. 

Direção Glácio Menezes. 1 vídeo (4min20). Natal: Covideo. 2018.

https://youtu.be/fOoIsfQloAU
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O órgão responsável pelo PPA é a Secretaria de Planejamento 
e Investimento Estratégico, subordinada ao Ministério do 
Planejamento. Depois de criado e aprovado o PPA, a LDO 
delimitará as prioridades orçamentárias para o próximo ano.

 Fonte: ORÇAMENTO fácil: vídeo 06, o que é a LDO. 

Direção Glácio Menezes. 1 vídeo (4min51). Natal: Covideo. 2018.

Em seguida, é feita a LOA, que estima as receitas que o Governo 
espera arrecadar e fixa as despesas e investimentos a serem 
realizados no ano seguinte.

https://youtu.be/BZI9TE-iWGE
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 Fonte: ORÇAMENTO fácil: vídeo 09, elaboração da LOA. 

Direção Glácio Menezes. 1 vídeo (2min45). Natal: Covideo. 2018.

Na elaboração do orçamento da união, cabe ao Congresso 
Nacional avaliar e ajustar a proposta do Poder Executivo.

O Orçamento Federal, a partir do qual vem a autorização para 
os gastos com a Bolsa-Formação, está dividido em três grandes 
áreas: Orçamento Fiscal, Orçamento da Seguridade Social 
e Orçamento de Investimento das Empresas Controladas 
pela União. Na Figura 2 observa-se as áreas que fazem parte do 
Orçamento da União.

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

https://youtu.be/pQjgrQOP9xk
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Figura 2 - Divisão do Orçamento Federal por Áreas

ORÇAMENTO TOTAL

PROPOSTA

ORÇAMENTO 
FISCAL

ORÇAMENTO
DA SEGURIDADE 

SOCIAL

ORÇAMENTO
DE INVESTIMENTO 

DAS EMPRESAS 
ESTATAIS

De todos os Orçamentos Federais, destaca-se, neste documento, 
o Orçamento Fiscal. É nele que se compreendem as despesas dos 
Poderes Legislativo (Congresso Nacional e Tribunal de Contas 
da União), Executivo (Presidência, Ministérios — incluindo-se o 
Ministério da Educação — e outros órgãos) e Judiciário, do Ministério 
Público da União e da Defensoria Pública da União, além dos gastos 
com pagamento e rolagem da dívida pública federal.
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 Fonte: ORÇAMENTO fácil: vídeo 12, o que é a dívida pública. 

Direção Glácio Menezes. 1 vídeo (4min33). Natal: Covideo. 2018.

O direito à educação foi consagrado em nossa 
Constituição como um direito social. Com isso,
o Estado passou a ter a obrigação de garantir 
educação de qualidade a todos os brasileiros.

O Ministério da Educação, por meio de seu 
ministro, encarrega-se de  estabelecer estratégias, 
diretrizes e prioridades na aplicação dos recursos 
públicos a ele destinados. Ele é responsável por 
organizar o sistema de ensino do país e também 
por definir as políticas educacionais.

Ministério
da Educação

https://youtu.be/9BZmjmII564
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O Processo Orçamentário

Elaboração

Cabe ao Poder Executivo a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA), com base nos planejamentos estabelecidos no PPA e na 
LDO vigentes.

Fonte: ORÇAMENTO fácil: vídeo 07, elaboração e prazo de votação da LDO. 

Direção Glácio Menezes. 1 vídeo (55seg). Natal: Covideo. 2018.

https://youtu.be/dwadUPQDg4g
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O Poder Executivo faz a captação e a consolidação das propostas de cada Ministério e dos 
demais Poderes por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP). 
Posteriormente, como dito na Apresentação deste material, o PLOA será encaminhado ao 
Poder Legislativo para aprovação.

PALAVRA DO ESPECIALISTA

A elaboração do orçamento público segue uma periodicidade a qual é prevista 
em lei. Ela deixa claro como o governo pretende gastar a curto e médio prazo 
os recursos arrecadados com impostos, contribuições sociais e outras fontes 
de receita. O orçamento público tem tudo a ver com o nosso cotidiano. A 
maioria das receitas amealhadas pelo governo – federal, estadual ou municipal 
– é custeada por nós de uma forma direta ou indireta. Uma parcela do que 
auferimos com nosso trabalho é destinada ao governo na forma de impostos 
indiretos que estão inseridos nas mercadorias e nas tarifas de serviços públicos, 
ou ainda na forma de impostos diretos, como o é o imposto de renda, o imposto 
sobre a propriedade de veículos e o imposto predial e territorial urbano.

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!
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Fonte: ORÇAMENTO fácil: vídeo 09, elaboração da LOA. 

Direção Glácio Menezes. 1 vídeo (2min45). Natal: Covideo. 2018.

Aprovação

Após o envio do PLOA para o Congresso Nacional, os deputados federais e 
senadores, na Comissão Mista de Orçamento (CMO), apreciam a proposta 
orçamentária e, sob determinadas condições, podem propor alterações 
(emendas parlamentares). Com os ajustes necessários, o projeto de lei segue 
para aprovação no Congresso Nacional e, em seguida, é encaminhado para 
sanção ou veto do Presidente da República. Em caso de veto, caberá ao 
Congresso Nacional apreciá-lo, podendo rejeitá-lo ou não.

https://youtu.be/pQjgrQOP9xk
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Execução

Após a sanção e a publicação do Orçamento, o Poder 
Executivo tem até 30 dias para publicar o Decreto de 
Programação Orçamentária e Financeira. Esse Decreto 
ajusta valores da LOA à realidade de cada ano, assegurando, 
assim, o equilíbrio entre receitas e despesas previsto na LDO. 
Quando o Decreto estipula limitação de despesas, ocorre 
o contingenciamento. Na fase de execução, é possível 
que os valores aprovados na Lei Orçamentária revelem-
se insuficientes ou ocorram necessidades de realização 
de despesas não autorizadas inicialmente. Diante de tais 
situações, a LOA poderá ser alterada no decorrer de sua 
execução por meio de créditos adicionais. Clique nos itens 

sublinhados para 
saber mais!
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Fonte: ORÇAMENTO fácil: vídeo 10, despesas obrigatórias. 

Direção Glácio Menezes. 1 vídeo (4min07). Natal: Covideo. 2018.

Controle

Existem dois sistemas de controle da execução orçamentária: o 
interno, realizado pelo órgão no âmbito da própria Administração, 
dentro de sua estrutura; e o externo, realizado por uma instituição 
independente e autônoma. No caso da União, o controle externo 
é exercido pelo Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de 
Contas da União – TCU.

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

https://youtu.be/nXQlBRq4S2s
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Bolsa-Formação e o orçamento

Preparação para o PLOA

A Bolsa-Formação tem dois momentos orçamentários. O primeiro 
deles, que ocorre entre os meses de abril e maio, consiste na 
preparação da proposta orçamentária da Bolsa-Formação para o 
PLOA. Para essa proposição é realizada uma reunião com o titular 
da Diretoria de Articulação e Expansão de Educação Profissional e 
Tecnológica (DAE) e com o coordenador responsável pela execução 
da Bolsa-Formação (Coordenação-Geral de Articulação e Execução 
de Programas de Educação, Profissional e Tecnológica — CGAE). 

Para o cálculo do orçamento se consideram dois pontos. O primeiro 
deles é a continuidade dos cursos que estão em execução, ou seja, 
a carga horária já contratada pelo MEC, que tem por base as horas 
projetadas de produção, as quais devem ser extraídas do Sistema 
Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 
(Sistec). As horas contratadas são aquelas que estão em execução 
mediante pactuação geral.
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O segundo ponto discute a proposta de orçamento para a Bolsa-Formação 
considerando-se o planejamento de execução do próximo ciclo dos cursos, 
o qual refere-se às ofertas de novas vagas em razão do que foi determinado 
pelo Ministro da Educação para a Educação Profissional e Tecnológica (EPT). 

Assim que estiver pronta, a proposta orçamentária da Bolsa-Formação é 
enviada para a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), a 
quem a DAE está subordinada. Na sequência, a proposta, juntamente com 
as de duas outras diretorias vinculadas à Secretaria, é discutida entre o 
secretário da Setec e o Ministro de Educação.

Fonte: ORÇAMENTO fácil: vídeo 11, vinculação de receitas. 

Direção Glácio Menezes. 1 vídeo (3min19). Natal: Covideo. 2018.

https://youtu.be/KG4YynEF3fI
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Adequação à LOA

O segundo momento de orçamento da Bolsa-Formação é quando 
a LOA já foi aprovada e, consequentemente, tem-se a definição 
do orçamento. A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do 
MEC (SPO) informa à Setec o valor do orçamento que foi aprovado 
e destinado à Bolsa-Formação (considerando-se, inclusive, o 
montante que pode ter sido contingenciado). É com base nessa 
realidade orçamentária que serão realizadas as adequações 
necessárias ao funcionamento da Bolsa-Formação.

Vale salientar que o orçamento referente a continuidade dos 
cursos em execução pela Bolsa-Formação estará garantido 
na LOA, haja visto que se deve seguir os ditames legais que 
impedem que exista descontinuidade por parte dos governos 
de compromissos assumidos e em execução. Sendo assim, as 
adequações orçamentárias restringem-se às novas ofertas de 
vagas nos cursos a serem custeados pela Bolsa-Formação.

Os estratagemas aplicados à reestruturação das novas vagas em 
cursos a serem ofertados pela Bolsa-Formação, à luz da realidade 
orçamentária da LOA, será tratado em um momento posterior.



21

LEITURAS COMPLEMENTARES

1.  Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)

A CMO, criada pela Constituição Federal de 1988 (art. 166, § 1º), compõe-se de 84 membros 
titulares, sendo 63 Deputados e 21 Senadores, com igual número de suplentes.

A Comissão tem por competência examinar e emitir parecer sobre:

 »  planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos no art.166, § 1º, inciso I, da 
Constituição Federal;

 »  contas prestadas pelos poderes da República nos termos do caput e do § 2º do art.  56 da 
Lei Complementar nº 101, de 2000 (LRF);
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 »  projetos de lei relativos ao PPA, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual 
e aos créditos adicionais (suplementar e especial);

 »  créditos extraordinários (créditos adicionais) encaminhados ao Congresso 
Nacional através de medidas provisórias;

 »  avisos do Congresso Nacional que tratam de subtítulos relativos às obras e 
serviços com indícios de irregularidades graves informados pelo Tribunal de 
Contas da União;

 »  relatórios pertinentes ao acompanhamento e à fiscalização da execução 
orçamentária e financeira, nos termos dos arts. 70 a 72 e 166, § 1º, inciso II, da 
Constituição Federal;

 »  relatórios de gestão fiscal previstos no art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 
2000, e na lei de diretrizes orçamentárias;

 »  relatórios referentes aos atos de limitação de empenho e movimentação 
financeira, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

 »  informações prestadas pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, nos termos 
dos §§ 4º e 5º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

 »  demais atribuições constitucionais e legais.
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2. Contingenciamento 

O contingenciamento consiste no retardamento ou na inexecução de parte da programação de 
despesa prevista na LOA em função da insuficiência de receitas. É comum que, no início de cada 
ano, o Governo Federal emita um Decreto limitando os valores autorizados na LOA. O Decreto 
de Contingenciamento obedece ao que está disposto nos artigos 8º e 9º da LRF e da LDO.

3. Créditos adicionais 

Os Créditos Adicionais subdividem-se em créditos suplementares, créditos especiais e 
créditos extraordinários. A Figura 3 explicita melhor cada um dos créditos adicionais.

Figura 3- Divisão dos créditos adicionais e suas destinações legais.

R$
Créditos Extraordinários
São os destinados às despesas urgentes e imprevisíveis.

R$

Créditos Suplementares
São destinados ao incremento dos valores aprovados 
na Lei Orçamentária e considerados insuficientes.

R$

Créditos Especiais
São destinados às despesas para as quais não haja 
previsão orçamentária específica.
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4. Lei de responsabilidade fiscal 

A LRF foi aprovada em 2000 pelo Congresso Nacional. Ela 
introduziu novas responsabilidades para o administrador 
público com relação aos orçamentos da União, dos Estados 
e Municípios, como limite de gastos com pessoal, proibição 
de criar despesas de duração continuada sem uma fonte 
segura de receitas, entre outros. A Lei introduziu a restrição 
orçamentária na legislação brasileira e criou a disciplina fiscal 
para os três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.

5. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

A LDO estabelece quais serão as metas e prioridades para 
o ano seguinte. Para isso, adota algumas medidas: fixa o 
montante de recursos que o Governo pretende economizar; 
traça regras, vedações e limites para as despesas dos 
Poderes; autoriza o aumento das despesas com pessoal; 
regulamenta as transferências a entes públicos e privados; 
disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas; e indica 
prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos.
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6. Lei Orçamentária Anual (LOA)  

A LOA define as prioridades contidas no Plano Plurianual (PPA) e as metas que 
deverão ser atingidas naquele ano, bem como disciplina todas as ações do 
Governo Federal. Importante ressaltar que nenhuma despesa pública pode ser 
executada fora do Orçamento, mas nem tudo é feito pelo Governo Federal. As 
ações dos Governos Estaduais e Municipais devem estar registradas nas leis 
orçamentárias dos Estados e Municípios. No Congresso, deputados e senadores 
discutem, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
(CMO), a proposta enviada pelo Executivo, fazem as modificações que julgam 
necessárias, por meio das emendas, e votam o projeto. Depois de aprovado, 
o projeto é sancionado pelo Presidente da República e se transforma em Lei.

Fonte: ORÇAMENTO fácil: vídeo 14, fases da despesa pública. 
Direção Glácio Menezes. 1 vídeo (5min12). Natal: Covideo. 2018.

https://youtu.be/UKC1SFvZ8M0
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7. Orçamento da Seguridade Social 

O Orçamento da Seguridade Social apresenta as despesas 
com previdência e assistência social, bem como as 
ações de serviços públicos de saúde. São exemplos 
de despesas desse orçamento os pagamentos de 
aposentadorias, pensões e benefícios, assim como os 
gastos com hospitais, medicamentos e bolsa-família.

8. Orçamento de Investimento das empresas 
Estatais 

O Orçamento de Investimento da Empresas Estatais 
apresenta os investimentos das empresas controladas 
pelo Governo Federal, mas que não necessitam de 
recursos fiscais para manter ou ampliar suas atividades. 
São exemplos dessas empresas: Petrobrás, Eletrobrás, 
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
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9. Plano Plurianual (PPA) 

Como um planejamento a médio prazo, o PPA deve ser realizado por meio de lei. No Plano, 
são identificados as prioridades para o período de quatro anos e os investimentos de maior 
porte. Após elaborado, o projeto do PPA é encaminhado pelo Executivo ao Congresso até 
31 de agosto do primeiro ano de cada Governo, mas só começa a valer no ano seguinte, 
com vigência até o final do primeiro ano do próximo mandato. A permanência do PPA de 
um Governo para outro visa promover a continuidade administrativa, de forma que os 
novos gestores possam avaliar e aproveitar partes do plano que está sendo encerrado.

Fonte: ORÇAMENTO fácil: vídeo 05, elaboração e aprovação do PPA. 
Direção Glácio Menezes. 1 vídeo (2min52). Natal: Covideo. 2018.

https://youtu.be/bZ2QGcUfCQU
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10. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

A Setec, que coordena a Política Nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica (EPT) no Brasil, formula, implementa, monitora, avalia e induz 
políticas, programas e ações de EPT, atuando em regime de colaboração 
com os demais sistemas de ensino e os diversos agentes sociais envolvidos 
na área. Além disso, a Secretaria é responsável pela proposição de ações 
com vistas à concepção e atualização de diretrizes nacionais para a oferta de 
cursos EPT alinhadas às demandas sociais e aos arranjos produtivos locais.

Ainda, a Setec responde pela criação, manutenção, supervisão 
e fortalecimento das Instituições que compõem a Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

A Setec é composta por três diretorias, a saber: Diretoria de 
Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica; Diretoria de Políticas e Regulação de 
Educação Profissional e Tecnológica; e Diretoria de Articulação 
e Expansão da Educação Profissional e Tecnológica.
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11.  Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) 

O Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), o qual suporta 
os processos de planejamento e orçamento do Governo Federal, é o 
resultado da iniciativa de integração dos sistemas e processos a partir da 
necessidade de otimização de procedimentos, redução de custos, integração 
e oferecimento de informações para o gestor público e para os cidadãos.

Como um sistema informatizado estruturante do Governo, totalmente 
desenvolvido utilizando software livre, o SIOP tem por objetivos 
garantir, nas atividades de Planejamento e Orçamento:

 » confiabilidade nos dados;

 » simplicidade na utilização;

 » integração e transparência;

 »  visões diferenciadas da informação para níveis estratégicos e tático/operacional.

Ele é regularmente citado como o sistema institucional de suporte ao 
orçamento federal. De modo abrangente, o SIOP atende os servidores da 
Administração Pública que exercem atividades nas áreas de planejamento, 
orçamento, compras, finanças, convênios e controle, além de cidadãos 
interessados nos temas de orçamento público e políticas públicas.
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12. Tribunal de Contas da União (TCU) 

O Tribunal de Contas da União (TCU) é um órgão 
autônomo e independente cuja missão principal é a de 
promover a defesa da ordem jurídica. Compõe-se do 
procurador-geral, três subprocuradores-gerais e quatro 
procuradores, nomeados pelo presidente da República, 
entre concursados com título de bacharel em Direito.

É um tribunal administrativo que julga as contas de administradores 
públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos federais, bem como as contas de qualquer pessoa que 
der causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 
prejuízo ao erário. Tal competência administrativa-judicante, 
entre outras, está prevista no art. 71 da Constituição brasileira.

Conhecido também como Corte de Contas, o TCU é órgão 
colegiado. Compõe-se de nove ministros, sendo seis deles indicados 
pelo Congresso Nacional, um pelo presidente da República 
e dois escolhidos entre auditores e membros do Ministério 
Público que funciona junto ao Tribunal. Suas deliberações 
são tomadas, em regra, pelo Plenário – instância máxima – 
ou, nas hipóteses cabíveis, por uma das duas Câmaras. Nas 
sessões do Plenário e das Câmaras, é obrigatória a presença 
de representante do Ministério Público junto ao Tribunal.
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FIQUE ATENTO!

Fonte: ORÇAMENTO fácil: vídeo 13, refinanciamento da dívida pública. 
Direção Glácio Menezes. 1 vídeo (3min20). Natal: Covideo. 2018.

https://youtu.be/1XlKHDO7fZ4
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 FIQUE ATENTO!

Fonte: ORÇAMENTO fácil: vídeo 15, restos a pagar. 
Direção Glácio Menezes. 1 vídeo (6min13). Natal: Covideo. 2018.

https://youtu.be/qx2ypwYM6iQ
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Glossário

LDO
Lei de Diretrizes Orçamentárias, delimita as 
prioridades orçamentárias para o próximo ano.

LOA
Lei Orçamentária Anual, estima as receitas que o 
Governo espera arrecadar e fixa as despesas e os 
investimentos a serem realizados no ano seguinte.

PPA
Plano Plurianual, desenvolvido pela Secretaria 
de Planejamento e Investimento Estratégico, 
estabelece metas e objetivos para quatro anos.



Bolsa -Formação

02
PLANEJAMENTO DA 
OFERTA DE VAGAS 
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Apresentação

O capítulo anterior descreveu as fases de estudo e 
definição dos recursos que serão empregados nas 
modalidades da Bolsa-Formação e que integrarão o 
Orçamento da União no ano posterior. Após ser realizada 
a definição, a União transfere às instituições ofertantes 
de cursos os valores para cobrir o custo total do curso 
por estudante, incluindo as mensalidades, os encargos 
educacionais e o eventual custeio de transporte e 
alimentação do beneficiário. O montante de recursos a 
ser transferido ou descentralizado no âmbito da Bolsa-
Formação baseia-se nas vagas que o parceiro ofertante 
se comprometeu a oferecer no processo de pactuação 
de vagas ou em participação em edital específico com a 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/
MEC), com suporte do Sistema Nacional de Informações 
da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec).
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Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

O planejamento das vagas oferecidas no âmbito 
da Bolsa-Formação varia de acordo com o tipo de 
demanda a ser contratada, quais sejam:

I – pactuação de vagas entre os parceiros 
demandantes e ofertantes, oferecidas pelas 
instituições públicas (Municipais, Estaduais, Federais 
e Vinculadas) e Serviço Nacional de Aprendizagem 
(SNA), também conhecido por Sistema S;

II – edital específico para proposta de vagas 
ofertadas pelas instituições privadas.

Planejamento da Oferta de Vagas

http://portal.mec.gov.br/bolsa-formacao/pactuacao
http://portal.mec.gov.br/bolsa-formacao/instituicoes-parceiras
http://portal.mec.gov.br/bolsa-formacao/instituicoes-parceiras
https://www.youtube.com/watch?v=BkPfM85pT0A
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O Processo via Pactuação

Dentro do fluxo operacional da Bolsa-Formação, a 
identificação das demandas é a primeira etapa do 
processo de Pactuação. Ela ocorre quando as demandas 
por formação são registradas pelos demandantes —
com indicação de curso, Formação Inicial Continuada 
(FIC) ou Técnico, modalidade da demanda, quantidade 
de vagas e município —, de forma que as Unidades de 
Ensino da rede ofertante possam organizar-se para o 
seu atendimento. Por isso, a Pactuação serve também 
como base para o cálculo dos valores orçamentários e 
financeiros a serem descentralizados aos ofertantes.

Portanto, o processo de Pactuação pode ser resumido 
através dos seguintes passos:

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41261-guia-pronatec-de-cursos-fic-2016-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41261-guia-pronatec-de-cursos-fic-2016-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=77451-cnct-3a-edicao-pdf-1&category_slug=novembro-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/bolsa-formacao/modalidades
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PALAVRA DO ESPECIALISTA

São parceiros demandantes o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Ministério das Cidades, Ministério da Defesa, 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário, Ministério da Integração Nacional, 
Ministério da Cultura, Ministério da Justiça e da Segurança Pública, 
Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Trabalho, Ministério do 
Turismo, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, Secretaria Nacional da 
Juventude e Secretarias Estaduais de Educação.
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Síntese do processo de pactuação

As instituições demandantes apresentam à SETEC/MEC seus Mapas 
de Demandas Específicas (MDE) de cursos de Qualificação Profissional 

e cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

O MEC consolida os mapas considerando o potencial das instituições 
ofertantes em um único Mapa das Demandas Identificadas (MDI).

As instituições ofertantes de cursos de EPT apresentam 
suas propostas de oferta à SETEC/MEC a partir do MDI.

A SETEC/MEC analisa e homologa as vagas propostas pelos 
ofertantes, e publica no Sistema Nacional de Informações da 

Educação Profissional e Tecnologia (SISTEC).

O período de pactuação possui sete fases, cujas datas são definidas pela 
Setec/MEC. As fases são as seguintes:

Fase 1 Submissão do mapa de demandas

Período em que os demandantes podem enviar ao MEC suas necessidades 
de ofertas de cursos.
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PALAVRA DO ESPECIALISTA

O Mapa das Demandas (para mais detalhes, conferir a partir da 
página 18) apresenta o diagnóstico efetivo da necessidade de 
qualificação em Educação Profissional Tecnológica (EPT) com 
potencial de empregabilidade.

As informações constantes em um Mapa de Demandas basicamente são: 
quantitativo de vagas, curso e município. Normalmente, essas informações 
são organizadas em arquivo eletrônico.



48

Fase 2 Consolidação do mapa de demandas

Consolidação e registro, no Sistec, dos mapas de demanda, 
pelo MEC. Esta fase resume-se à validação do preenchimento e 
junção de todos os Mapas, enviados pelos demandantes, em um 
só arquivo.

Fase 3 Elaboração de proposta de oferta da 
Demanda Identificada

Unidades ofertantes realizam propostas de ofertas limitadas 
ao número de vagas por município, de acordo com o Mapa 
de Demanda e, dentro de um prazo estabelecido, tramitam 
as propostas às suas mantenedoras. Após análise, as 
mantenedoras podem devolver as propostas às unidades 
ofertantes para acertos ou, caso contrário, enviadas ao MEC.
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PARA SABER MAIS

Mantenedora é uma instituição que funciona como uma 
espécie de “tutora” de instituições de ensino, provendo 
projetos e disponibilizando recursos (financeiros ou não) 
para o seu funcionamento, controlando assim uma rede 
de escolas.
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Fase 4 Homologação  das propostas

A homologação das propostas identificadas pelo MEC é o resultado da 
aplicação de um conjunto de critérios estabelecidos para escolher quais 
daquelas devem ser acatadas pelo Ministério para a criação efetiva dos 
cursos mais adiante.

Fase 5 Período de elaboração de Proposta de Demanda Potencial

As propostas são referentes a demandas, articuladas entre demandantes e 
ofertantes, que não foram incluídas nos Mapas de Demanda Específica. Devem 
também ser tramitadas pelos mantenedores até serem remetidas ao MEC.

Fase 6 Avaliação da Proposta de Demanda Potencial

Demandantes aprovam propostas de demanda de seu interesse.

Fase 7 Homologação

Homologação pelo MEC da Proposta de Demanda Potencial.
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PALAVRA DO ESPECIALISTA

As fases de construção e registro sistêmico dos 
Mapas de Demanda, criação das Propostas de 
Ofertas de Cursos, e de Homologação das Propostas 
e Criação das Ofertas de uma pactuação são criadas 
no Sistec por intermédio de um cronograma no 
qual, para cada uma dessas fases, são determinados 
períodos cronológicos para as suas execuções.
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PARA SABER MAIS

A utilização do Sistec ocorre através de vários perfis 
de acesso, cada um deles com permissões para 
operar o sistema em funcionalidades pertinentes 
aos diversos atores do processo de pactuação, que 
basicamente são os gestores do MEC, os Gestores e 
Assessores dos Parceiros Demandantes, os Gestores 
e Assessores das Unidades de Ensino (Ofertantes).
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O Processo via Edital Específico

No processo anterior (via Pactuação), entendemos a atribuição 
dos parceiros demandantes em levantar as necessidades de 
cursos técnicos e FIC nas suas respectivas áreas de atuação 
(a chamada demanda). Contudo, nem sempre essa demanda 
mapeada é possível ser atendida apenas pelas Redes Públicas 
de EPT e pelo Sistema S. Sendo assim, não raro é necessário 
recorrer à rede privada de ensino profissional para maximizar a 
possibilidade de oferta relativa à demanda mapeada.

Esse processo via Edital Específico caracteriza-se pela iniciativa 
do MEC em oferecer, à rede privada, cursos não ofertados pela 
Rede Pública / Sistema S via Pactuação.

Os editais destinados às instituições privadas publicados pela 
Setec no âmbito da Bolsa-Formação apresentavam as seguintes 
etapas até a homologação das vagas: 

1. Propostas de ofertas;

2. Seleção das propostas;

3. Avaliação e publicação do resultado.
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Para poder apresentar propostas de oferta de cursos nos editais, a 
instituição precisa estar habilitada no Sistec e sua mantenedora ter 
firmado termo de adesão como ofertante da Bolsa-Formação. Em linhas 
gerais, cada proposta deve informar:

 » o curso a ser ofertado;

 »  a carga horária do curso em consonância com o Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos - CNCT (quando os cursos ofertados são 
FIC - Formação Inicial e Continuada, a relação de cursos pode ser 
encontrada no Guia Pronatec de Cursos FIC );

 » a quantidade de vagas;

 » as datas de início e término previstos;

 » requisitos quanto à idade mínima;

 » e a proposta do valor da hora-aluno por curso.

A seleção das propostas considera os critérios dispostos nos editais, 
dentre eles o curso proposto (deve constar na relação de cursos de 
interesse do edital), o ato autorizativo vigente (a instituição precisa tê-lo) 
e o quantitativo de vagas para cada proposta prevista no edital. Em caso 
de empate entre propostas de oferta de vagas destinadas a uma mesma 
localidade devem ser aplicados critérios de desempate relacionados ao 
valor hora-aula/assistência ao aluno e à distribuição da oferta de vagas 
entre instituições e unidades de ensino.

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=77451-cnct-3a-edicao-pdf-1&category_slug=novembro-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=77451-cnct-3a-edicao-pdf-1&category_slug=novembro-2017-pdf&Itemid=30192
https://map.mec.gov.br/projects/parceiros-demandantes-e-ofertantes-da-bolsa-formacao/wiki/Guia_FIC_-_4%C2%AA_Edi%C3%A7%C3%A3o


55

Após o prazo de submissão de propostas, cabe à Setec/MEC aplicar os critérios 
estabelecidos nos editais para selecionar as propostas vencedoras do certame. 
Cada edital prevê um período para que as instituições privadas possam protocolar 
interposição de recursos. Contudo, os recursos não podem modificar o teor das 
propostas originais.

Com o intuito de ampliar o atendimento das necessidades por formação técnica de 
nível médio, a Bolsa-Formação permite a publicação de editais para a ação conhecida 
como Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). 
Nesses editais para oferta de vagas em curso técnicos subsequentes está prevista 
a possibilidade de adesão da rede federal de EPT, redes estaduais, distritais e 
municipais de EPT, instituições do serviço nacional de aprendizagem, fundações 
públicas dedicadas à EPT e instituições privadas de ensino superior e EPT.

O Sisutec também permitia a adesão da rede federal de EPT, redes estaduais, 
distritais e municipais de EPT e Instituições do Serviço Nacional de Aprendizagem 
em ofertas sem vínculo com a Bolsa-Formação, como sistema de seleção de alunos.

No caso do Sisutec, citado anteriormente, não houve participação dos 
demandantes, mas muito da demanda reprimida foi suprida pelas instituições 
de ensino técnico e superior, sendo, nesse último caso, aquelas cujos cursos 
tinham relação direta com cursos técnicos presentes no CNCT. Por exemplo, uma 
Instituição de Ensino Superior (IES) que oferece o curso de Engenharia Elétrica 
poderá ofertar o curso Técnico em Eletrônica e outros afins. Essas informações 
podem ser verificadas no próprio Catálogo.
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Além do Sisutec, que também buscou parcerias com IES privadas, a Secretaria 
de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC) lançou um Edital da ação 
MedioTec, com foco na oferta de cursos técnicos concomitantes presenciais, 
exclusiva para a rede privada de ensino técnico, custeado pela Bolsa-
Formação, num recorte de demanda da ordem de 25 mil vagas. As demais 
vagas demandadas foram ofertadas pela rede federal, secretarias estaduais, 
distritais, municipais e fundações, exceção feita ao Sistema S.

O MedioTec tem como objetivo garantir que o estudante do ensino médio 
esteja apto a se inserir no mundo do trabalho e renda, após concluir 
aquela etapa de ensino. Os cursos ofertados deverão atender às demandas 
mapeadas. Em resumo, as ações de planejamento do Mediotec envolveram:

1. l evantamento de demanda com todos os parceiros, inclusive Secretarias 
de Estado de Educação;

2.  cruzamento da demanda mapeada com a capacidade de atendimento 
de oferta de EPT pelas redes públicas federais, estaduais, distritais e 
municipais, bem como fundações ofertantes de EPT. As demandas não 
alcançadas pelas redes públicas de EPT foram destinadas à rede privada 
de EPT através de edital público lançado pela Setec;

3.  realização, por parte das secretarias estaduais de educação, de seleção 
de público entre alunos matriculados no ensino médio. A seleção é feita 
seguindo critérios de vulnerabilidade social, mérito e perfil do jovem.

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

http://portal.mec.gov.br/mediotec
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PALAVRA DO ESPECIALISTA

Em síntese, os editais públicos são atos oficiais cujo 
objetivo é a obtenção das propostas mais vantajosas e 
justas e nos quais são estabelecidas as regras para que o 
objeto especificado no edital seja plenamente cumprido. 
Nesse contexto, no âmbito do edital Mediotec, apenas 
cursos técnicos foram contemplados.
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Entendendo os Mapas de Demandas

No processo de pactuação, os demandantes 
são responsáveis pelo diagnóstico efetivo da 
necessidade de qualificação com potencial de 
empregabilidade. Essa análise é consolidada 
através de mapas, a saber: Mapas de Demanda 
Específica, Mapa de Demanda Identificada e 
Demanda Potencial.

Vale ressaltar que a classificação dos mapas 
acima é conceitual, uma vez que utilizam 
basicamente as mesmas informações, que são:

 » Identificação do Demandante;

 » Município;

 » Curso;

 » Modalidade de Demanda;

 » Número de vagas.



59

Mapa de Demanda Específica (MDE)

O Mapa de Demanda Específica é preenchido pelo parceiro 
demandante (Ministério, Institutos Federais – IFs –, 
Secretarias Estaduais e Fundações) e informa basicamente 
quais são os locais e cursos identificados para capacitação 
profissional, atendendo a necessidade da região em 
qualificar sua população, de acordo com os levantamentos 
efetuados por eles ou por órgão competente (Unidades de 
Ensino, Ministérios, Secretarias de Educação, Prefeituras 
Municipais, Fundações, Conselhos Federais ou Estaduais 
de Educação, Entidades de classe, Cooperativas, por 
exemplo). Assim, os parceiros demandantes são 
responsáveis por promover um levantamento das 
necessidades de qualificação profissional considerando o 
público-alvo, os cursos, a área geográfica e a modalidade 
de demanda. Cada demandante consolida seu diagnóstico 
em um MDE.

Os demandantes devem considerar, para elaboração do 
MDE, as características das modalidades de demanda de 
sua atuação em, pelo menos, um dos itens a seguir:
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a.  vagas com potencial empregabilidade, ou seja, oferecidas 
no mercado de trabalho por um setor produtivo (demandas 
apresentadas por empresas identificadas com o CNPJ);

b.  vagas de atividades empreendedoras e autônomas 
(microempreendedor individual, vagas de ocupação informal, 
autônomos, agricultores familiares e outros);

c. vagas de cursos técnicos e FIC;

d.  vagas para modalidades de demandas exclusivas. Um exemplo 
é o Pronatec Mulheres Mil, modalidade de demanda voltada 
especificamente para público feminino em situação de carência e 
vulnerabilidade. Essa modalidade de demanda é exclusiva, já que 
somente algumas entidades possuem competência para elencar 
e matricular pessoas inseridas neste nicho. Há a necessidade 
também de orientação específica no processo de ensino-
aprendizagem para as participantes do curso.

Conforme dito anteriormente, os diversos mapas enviados pelos 
parceiros demandantes são consolidados pelo MEC, resultando em um 
único mapa de demandas de cursos FIC e técnico, denominado Mapa 
das Demandas Identificadas (MDI), explicado a seguir.
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Mapa das Demandas Identificadas (MDI)

Após a consolidação dos mapas, o MDI é publicado pela Setec/MEC no Sistec. 
Esse mapa deverá ser utilizado pelos parceiros ofertantes da Bolsa-Formação 
como uma referência para as propostas de ofertas registradas no sistema. 
Os ofertantes poderão visualizar os detalhes de um item do mapa, incluindo:

a. a modalidade de demanda;

b. município e curso;

c. tipo de curso;

d. número de vagas;

e. o número do CNPJ *;

f. o contato na empresa1;

g. o campo observação inserido pelo demandante.

No processo da pactuação por demanda identificada somente serão 
permitidas vagas que estejam contempladas no MDI, especificamente no 
que se refere à quantidade de vagas por curso e município. Dessa forma, 
os ofertantes não poderão oferecer cursos que não estejam mapeados, 
nem ofertá-los em quantidade superior ao limite de vagas estabelecido 
para cada município.

1  Quando couber.
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Nas propostas de ofertas de vagas exclusivas precisam ser indicadas 
a modalidade de demanda e a unidade demandante nas quais se 
destinam tais vagas. Por outro lado, no caso de proposta de oferta 
de vagas compartilhadas, não há a necessidade de direcioná-las a 
um demandante ou a uma modalidade de demanda específica. Esse 
direcionamento será feito automaticamente pelo Sistec a partir dos 
atributos de cada modalidade de demanda.

Tipos de demanda

Deve atender a um público específico. Ex.: prisional.

Demanda exclusiva

Permite que vagas não preenchidas pelos demandantes 
sejam ocupadas através de inscrições online.

Demanda compartilhada

As propostas de oferta de vagas não precisam ser aprovadas pelos 
demandantes, uma vez que eles assumem uma aprovação tácita por 
meio da apresentação de cada MDE, desde que respeitado o limite 
de vagas definido pelo MEC.

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

http://portal.mec.gov.br/bolsa-formacao/modalidades
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Demanda Potencial

Na demanda potencial, o modelo atual de pactuação do Pronatec/Bolsa-
Formação existe para contemplar as articulações locais entre demandantes 
e ofertantes que não foram incluídos no MDI. Nessa fase, os ofertantes 
registram as propostas de ofertas de vagas e os demandantes as avaliam.

As propostas devem ser criadas pelas unidades de ensino e, posteriormente, 
encaminhadas ao MEC. Somente as vagas aprovadas pelos demandantes e 
homologadas pelo MEC poderão ser abertas pelos parceiros ofertantes.

PALAVRA DO ESPECIALISTA

O Sistec está habilitado para receber os Mapas de Demanda 
diretamente dos parceiros demandantes, reduzindo assim a 
incidência de erros no lançamento dos dados da pactuação.
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Quando o MDI é publicado pelo MEC no Sistec, ele se torna 
disponível aos ofertantes. Somente poderão ser propostas 
vagas de acordo com o MDI aprovado, especificamente no que 
se refere à quantidade de vagas por curso e município. Desse 
modo, os ofertantes não poderão oferecer cursos que não 
estejam mapeados, nem ofertá-los em quantidade superior ao 
limite de vagas estabelecido para cada município.

As Instituições de Ensino Públicas ofertantes, interessadas 
em criar propostas de ofertas, podem verificar as demandas 
existentes através do Sistec, consultando-as de acordo com seu 
município de atuação.
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Propostas de Oferta

Criação das propostas de oferta

Essa fase da Pactuação compreende a criação da(s) 
proposta(s) de oferta de vagas para uma demanda 
identificada. O ofertante habilitado, que reúne as 
competências relacionadas àquela demanda, deve 
informar à Setec/MEC através do Sistec que tem 
interesse em ofertar um determinado número 
de vagas para uma certa demanda identificada. 
Importante salientar que podem haver várias 
propostas de oferta, oriundas de diferentes 
ofertantes, para a mesma demanda. À Setec/MEC 
cabe a decisão de outorga das vagas propostas, 
seguindo critérios definidos previamente em uma 
fase conhecida como homologação.
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PALAVRA DO ESPECIALISTA

Entende-se como Instituição habilitada aquela que atende aos 
critérios estabelecidos pelo MEC para oferta de cursos FIC/Técnicos 
no âmbito da bolsa formação. São alguns desses critérios:

 » possuir os atos autorizativos vigentes;

 » realizar os registros dos censos escolares no SISTEC;

 »  possuir 50% do corpo docente com tempo de experiência na 
instituição igual ou superior a um ano;

 »  apresentar informações sobre laboratório específico, conforme 
consta no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos;

 »  apresentar informações referentes às condições de acesso para 
pessoas com deficiências dentre outros.
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Homologação das propostas de ofertas

A última fase do processo de Pactuação é a homologação, produzida pela Setec/
MEC, das propostas de vagas realizadas pelos Ofertantes.

Como já foi dito no tópico anterior, podem haver múltiplas propostas para uma 
mesma demanda identificada. Um fato interessante ocorre quando o processo 
de pactuação é realizado através de arquivos do tipo planilha eletrônica em lote. 
Nesse caso, pode acontecer que algumas dessas propostas terem sido enviadas 
por parceiros ofertantes sem o perfil adequado para a referida oferta e é na fase 
de homologação que esse tipo de proposta é descartada.

A fase de Homologação prossegue com, basicamente, dois modos de análise:

 »  Demandas com uma única proposta de oferta. Nesse caso, tendo sido 
analisada previamente a adequação do parceiro ofertante à demanda, 
procede-se com a homologação acatando-se o total das vagas propostas.

 »  Demandas com múltiplas propostas de oferta. Nesse caso, serão utilizados 
critérios previamente elencados pela Setec/MEC, como adequação da rede 
ofertante à demanda identificada, a isonomia quanto à quantidade de 
vagas já homologadas aos proponentes, o êxito no cumprimento de outras 
pactuações, a escolha do parceiro ofertante diretamente pelo demandante e 
os custos envolvidos.
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Ao final do processo de pactuação, a Setec/MEC publica um 
relatório com as pactuações realizadas no Sistec e no site do 
MEC para ampla divulgação.

PALAVRA DO ESPECIALISTA

As Instituições Demandantes podem acompanhar 
o movimento de criação de propostas registrados 
pelos ofertantes através do Sistec.
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Descentralização dos recursos

A totalização das vagas homologadas para cada ofertante é a base para o cálculo 
do valor financeiro a ser descentralizado para execução da oferta. A Setec/MEC 
realiza os cálculos dos valores relativos às vagas pactuadas através de um processo 
no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), juntamente com a 
Nota Técnica, relatando o histórico da pactuação. O FNDE é uma autarquia federal, 
responsável, dentre outras atribuições, por controlar repasses financeiros para a 
execução de políticas públicas de educação.

PARA SABER MAIS

Nota Técnica é um documento elaborado por técnicos do MEC 
especializados nos procedimentos das pactuações. É parte integrante 
de um processo formal de documentação e arquivamento eletrônicos, 
registrados na Setec e assinados pela Diretoria correspondente.
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FIQUE ATENTO

O Sistema S não possui descentralização, apenas 
transferência de recursos. Da mesma forma, 
as Redes Municipais e Estaduais não possuem 
descentralização, mas um repasse.

Atualmente, o valor da hora/aula/aluno pago na Bolsa-
Formação para cursos presenciais é de R$ 10,00 (dez reais) e 
para cursos à distância é de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta 
centavos), valores correspondentes a todos os custos 
relacionados com a execução da oferta para uma hora de aula. 
Por exemplo, um curso FIC presencial com 200 horas cuja oferta 
pretende atender 30 alunos receberá conforme Quadro 1:
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Quadro 1: Exemplo de cálculo orçamentário para execução de cursos 
presenciais no âmbito da bolsa formação

Duração do curso (horas) 200

Quantidade de alunos 30

Valor da Hora/aula por aluno R$ 10,00

Custo total do curso presencial R$ 60.000,00

Cálculo: 200 x 30 x R$ 10,00 = R$ 60.000,00

Assim, o valor de R$ 60.000,00 custeará toda a execução da oferta, 
devendo ser usado, por exemplo, para pagamento do material 
escolar, transporte e alimentação do aluno durante o curso, bem 
como os profissionais envolvidos na execução da oferta.

O FNDE realiza o pagamento de forma diferenciada para cada tipo 
de rede ofertante.

Para a Rede Federal, é realizado um parcelamento do montante 
relativo às vagas pactuadas (30% na pactuação, 40% de matrículas 
confirmadas e 30% no último período do curso). As redes estaduais, 
distritais e municipais, além do Sistema S, têm o recurso totalmente 
liberado por portaria na pactuação. Já a rede particular recebe o 
valor mensalmente, de acordo com a confirmação de frequência por 
parte dos alunos.
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Criação e publicação das turmas

Ao final da fase de homologação das propostas de vagas, a rede 
ofertante está apta a gerenciar as suas vagas de acordo com 
o seu planejamento. Essa fase envolve as etapas de criação e 
publicação das turmas no Sistec, obedecendo ao calendário 
previamente estabelecido pela Setec/MEC. Para criar uma turma, 
o parceiro ofertante precisa informar, no Sistec, as características 
da oferta, como:

 » endereço da unidade ofertante;

 »  tipo da oferta (exclusiva ou compartilhada — de acordo com 
a modalidade de demanda);

 » curso;

 » modalidade de ensino (presencial ou a distância);

 » pólo onde o curso será ministrado;

 » carga horária do curso, escolaridade mínima;

 » turno da oferta;

 » data de início e final do curso;

 » número de vagas da oferta.
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Importante frisar que o número de vagas da oferta deve ser igual ou 
menor que o número de vagas homologadas. As vagas homologadas 
que não forem utilizadas podem ser incluídas em novas turmas (exceto 
para a rede privada, cujas turmas são criadas automaticamente pelo 
Sistec com todas as vagas homologadas). Por exemplo: um curso 
homologado com 60 vagas para uma unidade de ensino pode ser 
ministrado criando-se duas turmas de 30 alunos, no mesmo turno ou 
em turnos distintos, porém em períodos distintos.

Durante o período de criação de turmas, o ofertante poderá alterar 
dados de turmas criadas ou até excluí-las, dentro dos prazos da 
pactuação, sem prejuízo das vagas homologadas, uma vez que a turma 
criada ainda não admite matrícula de alunos porque não pode ser 
visualizada, no Sistec, pelas Instituições demandantes de matrículas.

Contudo, depois de publicada, a turma passará a poder receber pré-
matrículas e matrículas de alunos, por intermédio do demandante 
de matrículas. Caso exista pouca procura ou qualquer outro motivo 
que gere problemas, o parceiro demandante ainda poderá solicitar o 
cancelamento da turma. Todavia, será necessário uma justificativa para 
realizar essa ação no Sistec.
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Glossário

MedioTec
Com o objetivo de fortalecer a oferta de educação profissional 
técnica de nível médio articulada com as redes públicas de 
educação e com o setor produtivo,  MedioTec é uma iniciativa 
do Ministério da Educação que busca ampliar a oferta de vagas 
gratuitas em cursos técnicos concomitantes (no contraturno 
do ensino regular) para alunos regularmente matriculados no 
ensino médio nas redes públicas de educação, por meio do 
custeio da Bolsa-Formação do Pronatec.

Sistec
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 
Tecnológica. Utilizado como ferramenta de apoio à oferta de 
cursos gratuitos viabilizados pela Setec/MEC, por intermédio 
da Bolsa-Formação do Pronatec, também funciona como 
registro e divulgação dos dados da educação profissional e 
tecnológica e de validação de diplomas de cursos de educação 
profissional técnica de nível médio.
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Setec
Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica, vinculada ao MEC. É responsável 
pela condução da política de EPT do país, 
formulando e implementando programas e 
ações de EPT, bem como no monitoramento 
e avaliação desses programas.



Bolsa-Formação

03
EXECUÇÃO DOS CURSOS 
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Apresentação

O capítulo anterior apresentou o processo de 
planejamento de vagas da Bolsa-Formação até a 
fase de descentralização dos recursos. Vimos que 
esse processo envolve várias etapas, quais sejam: 
levantamento das demandas pelos Ministérios e 
Secretarias de Estado; análise da modalidade de 
demanda; consolidação da demanda no Sistec; 
apresentação das ofertas pelas redes de Educação 
Profissional e Tecnológica (EPT); e homologação 
das vagas para os parceiros ofertantes. Ainda, 
aprendemos como calcular e descentralizar os 
recursos para cada tipo de rede envolvida na 
pactuação. Também conhecemos o planejamento de 
vagas por edital específico, destinado à instituições 
privadas.  Neste capítulo, estudaremos algumas 
ações relacionadas à execução da oferta nas diversas 
Redes (Municipal, Estadual, Distrital, Federal e 
Vinculadas, Sistema S e Privadas).
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A execução da Bolsa-Formação  

Como foi mencionado no capítulo 2, a oferta de 
cursos custeados pela Bolsa-Formação envolve 
diversas redes de EPT. Dessa forma, cada uma dessas 
redes utiliza metodologia particular na transferência 
de recursos, bem como na execução da oferta de 
vagas homologadas. Em todos os casos, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 
deve ser observada.

Caberá à instituição de ensino assegurar o 
cumprimento dos preceitos previstos na Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, Seções IV-A e 
V do Capítulo II e Capítulo III, no Decreto nº 5.154, 
de 23 de julho de 2004, nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio, nas diretrizes curriculares estaduais, quando 

A Execução de Vagas nas Redes Públicas 
Municipal, Estadual e Sistema S 
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couber, bem como nas demais condições estabelecidas em 
legislação aplicável e no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

A proposta de curso, em consonância com o respectivo 
PPC aprovado pelo órgão competente, deverá contemplar 
expressamente o estágio obrigatório, quando for o caso, e 
o estágio não obrigatório, conforme a legislação em vigor.

A instituição de ensino e suas respectivas unidades de 
ensino deverão ainda realizar ações pedagógicas para 
promover a permanência e o êxito dos estudantes ao longo 
de todo o curso e estimular sua inserção socioprofissional.

Cabe ao MEC, por meio de suas autarquias e unidades de 
gestão, solicitar às instituições informações cadastrais dos 
estudantes matriculados para a realização de atividades 
de monitoramento e avaliação e de acompanhamento de 
egressos, assim como solicitar relatórios de desempenho 
acadêmico, pedagógico e de atividades práticas.
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Homologação das vagas

Conforme mencionado no Capítulo 2, o Setec/MEC é 
responsável pela fase de homologação das propostas 
de ofertas de cursos na rede pública e Sistema S. Este 
trabalho obedece critérios pré-estabelecidos, tendo 
como base o montante financeiro disponível para o 
custeio dos cursos, o número de vagas propostas e o 
êxito das unidades ofertantes em outras pactuações. 
Com isso, nem todas as vagas propostas podem ser 
homologadas pelo Setec/MEC.
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PALAVRA DO ESPECIALISTA 

O termo “homologação” na execução das redes privadas através de 
Editais diz respeito à confirmação da proposta de curso por parte 
da instituição ofertante (unidade de ensino), ação esta efetuada 
após a aprovação da referida proposta, por parte do Setec/MEC.
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Criação e publicação de turmas 

Uma turma pode ser criada a qualquer tempo pela 
unidade de ensino, desde que seja de um curso 
com vagas previamente homologadas pelo MEC e 
com limite disponível, iniciando na situação criada. 
Turmas com a situação criada representam apenas 
um planejamento de ofertas da unidade de ensino, 
não ficando disponíveis para serem ocupadas, pois 
estarão visíveis apenas para a unidade de ensino que 
as criou. Turmas nesse status podem ser excluídas ou 
ter qualquer um de seus parâmetros atualizados a 
qualquer tempo. Para que as unidades demandantes 
de matrículas possam ocupar as vagas, efetuando a 
pré-matrícula do público, uma turma deve ter a sua 
situação alterada para publicada, observada a data 
prevista para início da oferta indicada no momento da 
criação da turma. A publicação de uma turma no Sistec 
deve ser realizada entre 25 e 90 dias antes do início das 
aulas, exceto no caso da turma do tipo exclusiva, que 
poderá ser publicada até sete dias antes. Esse intervalo 
pressupõe o interstício necessário à realização das pré-
matrículas, matrículas e inscrições online.
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Pré-Matrícula

Pré-matrícula é a ação de registro do estudante em uma turma de um 
determinado curso. Isso é feito pelo parceiro demandante via Sistec e requer 
a apresentação de documentação para fins comprobatórios. Uma vez 
efetuada a pré-matrícula, faz-se necessária a confirmação desta matrícula. 
Para isso, o estudante deve comparecer à Unidade de Ensino munido de 
documentação que lhe foi entregue no momento da pré-matrícula.

Matrículas

Uma vez que a situação da turma passou para “publicada”, quando o 
primeiro pré-matriculado na turma tem sua matrícula confirmada pela 
unidade ofertante, a situação da turma é automaticamente atualizada para 
confirmada, não permitindo mais edição ou exclusão da oferta. Uma vez 
nessa situação, a turma poderá ser cancelada em casos bem justificados, 
como turmas com menos de 50% de alunos matriculados. 

A turma com a situação confirmada poderá ter a sua data de início alterada 
apenas duas vezes e pode ser cancelada mediante justificativa, conforme 
representado no diagrama de situações de turma mostrado a seguir.
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PALAVRA DO ESPECIALISTA 

É comum a utilização da palavra “status” no lugar da palavra 
“situação”, nos termos “situação de matrícula” (status de 
matrícula) e “situação de turma” (status de turma).



88

Figura 1 - Situação de turmas de cursos técnicos e FIC

 

Fonte: Domingues; Miranda adaptado do Setec (2019)
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O Quadro 1 resume as diversas situações de turmas e suas características:

Quadro 1 - Detalhamento do fluxo dos estados das turmas no âmbito  
da bolsa formação.

Situação Descrição

CRIADA

Situação da turma quando a oferta é criada pela unidade de ensino. 

Nesse momento, a oferta ainda não está disponível para nenhuma 

unidade demandante.

PUBLICADA

Situação da turma quando a oferta foi publicada pela unidade de 

ensino que a criou. Nesse momento, a oferta está disponível para 

que as unidades demandantes realizem as pré-matrículas dos 

interessados.

CONFIRMADA

Situação da turma que tem matrículas confirmadas. Esta situação é 

configurada automaticamente pelo Sistec quando ocorre a primeira 

confirmação de matrícula na turma.

INICIADA

Situação da turma que tem matrículas confirmadas e que já iniciou 

as aulas. Esta situação é configurada automaticamente pelo Sistec 

no dia seguinte ao previsto para início das aulas daquela turma.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua na próxima página
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CONCLUÍDA

Situação da turma que representa todas as matrículas em situação 

final. Esta situação é configurada automaticamente pelo Sistec após 

o registro da situação final da última matrícula da turma.

CANCELADA

Situação da turma que indica seu cancelamento. Uma turma pode 

ser cancelada em casos bem justificados, como inviabilidade do 

ambiente físico, por exemplo. Antes de cancelar uma turma com 

alunos matriculados, é necessário realocar cada matrícula existente 

em alguma outra turma. Enquanto houver matrícula na turma, a 

unidade ofertante não poderá mudar sua situação para cancelada.

Permuta de alunos e inscrição online 

Mesmo com planejamento e acompanhamento do processo de pactuação e 
homologação de vagas por parte das redes ofertantes, algumas turmas não 
conseguem atingir a quantidade suficiente de alunos para funcionamento 
e, portanto, precisam ser canceladas após o respectivo remanejamento dos 
seus alunos matriculados para outra turma publicada.

Sobre permuta de estudantes entre turmas, é importante frisar que a troca 
somente ocorrerá em turmas com mesma modalidade de demanda, que 
podem ser exclusiva, compartilhada ou prioritária, conforme se pode 
conferir no Quadro 2.

Fonte: Domingues; Miranda adaptado do Setec (2019)
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Quadro 2 - Detalhamento das turmas no âmbito da bolsa formação quanto à modalidade de 
demanda.

Modalidade Descrição

EXCLUSIVA

Público específico que requer turmas exclusivas em virtude de 
características de seu perfil. Por exemplo: a modalidade de demanda 
Pronatec Exército é exclusiva, uma vez que o público beneficiário é 
formado por militares da ativa em turmas ofertadas em quartéis, cujo 
acesso é restrito aos militares. Na modalidade exclusiva, apenas o 
demandante pode realizar pré-matrícula dos candidatos e não há o 
conceito de inscrição online.

COMPARTILHADA

Público beneficiário não tem restrições para a composição de turmas, ou 
seja, admite o compartilhamento de turma com outras modalidades de 
demanda, desde que não sejam exclusivas. Um exemplo é a modalidade 
Pronatec Brasil Sem Miséria, do Ministério do Desenvolvimento Social. 
Na modalidade compartilhada, qualquer demandante pode realizar 
a pré-matrícula dos candidatos. As vagas não preenchidas até um dia 
antes do início da turma podem ser preenchidas pela inscrição online.

PRIORITÁRIA

Extensão da modalidade compartilhada. Público beneficiário que 
tem direito a atendimento prioritário na ocupação das vagas de uma 
determinada turma. Por exemplo, a modalidade de demanda Pronatec 
Seguro-Desemprego é prioritária porque os beneficiários reincidentes 
do Seguro-Desemprego têm atendimento prioritário em função da 
condicionalidade de matrícula e frequência a um curso FIC.

Fonte: Domingues; Miranda adaptado do Setec (2019)
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Recursos ociosos

Finalizada a execução das vagas pactuadas, 
frequentemente algum percentual do valor 
descentralizado não é executado. No caso das 
Redes Municipais, Estaduais, Distritais, e Sistema 
S, os valores remanescentes podem perpassar 
exercícios financeiros posteriores e serem utilizados 
em futuras pactuações ou mesmo em ações de 
continuidade de ofertas. Dessa forma, nenhum 
recurso remanescente é, em regra, devolvido à 
União. Compete à Setec manifestar-se sobre o 
interesse de reprogramação de saldos financeiros 
existentes nas redes públicas ofertantes e no 
Sistema S, no momento da prestação de contas. 
Assim, o recurso cujo objeto não foi plenamente 
cumprido é denominado de recurso ocioso.

A Execução na Rede 
Federal e Vinculadas 
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A rede federal e escolas vinculadas atendem os mesmos critérios 
mencionados para as Redes Estaduais, Distritais, Municipais e 
Sistema S, quanto à criação e publicação de turmas, fluxo de 
matrículas e seus status, permuta de estudantes entre turmas e 
modalidades de demanda. Contudo, no caso da Rede Federal e 
vinculadas, a adesão é feita por meio de Termo de Cooperação 
registrado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e 
Controle do Ministério da Educação (Simec), gerando um Termo 
de Execução Descentralizada (TED), celebrados com a Setec e 
com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Para subsidiar a cooperação, as instituições devem anexar 
um projeto básico, com metodologia de desenvolvimento das 
ações, objetivos específicos, vagas pactuadas, cronograma de 
execução e outras informações. O modelo de projeto básico é 
encaminhado pela Setec/MEC, por meio eletrônico, a todas as 
instituições, periodicamente.  

Repasse de Recursos 

Para fins de entendimento, podemos resumir as execuções 
orçamentária e financeira para a rede federal e vinculadas 



94

com sendo realizada em duas etapas, que estão diretamente 
atreladas: o repasse orçamentário e o repasse financeiro.

O repasse orçamentário é dividido em parcelas ou autorizações 
de gastos. Representa o crédito (orçamentário) para fomentar o 
início da oferta em razão das matrículas efetivas. O repasse de 
crédito é realizado com base no recurso previsto pela Setec em 
razão da pactuação, estabelecendo percentual e considerando 
a complexidade do curso, o prazo de execução, entre outros 
elementos. O repasse financeiro (também denominado de 
repassasse de execução) são realizados de acordo com as 
matrículas efetivas após o início das turmas, razão pela qual pode 
haver diferença considerável entre o crédito (orçamentário) e o 
recurso repassado (financeiro). O recurso financeiro é o dinheiro 
(arrecadado pela União e descentralizado aos órgãos executores) 
que efetivamente vai custear as despesas da Bolsa-Formação. 

Esse procedimento objetiva evitar a concentração de recursos 
que não conseguirão ser efetivamente executados (gastos) 
no exercício corrente. Ainda assim, ao final do exercício 
financeiro, o recurso excedente não empenhado/executado é 
devolvido à União para remanejamento dentro do MEC, para 
aprovisionamento em outros órgãos vinculados, ou o recurso 
excedente pode ser destacado externamente para outros órgãos 
ou ministérios. 
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A execução das vagas pactuadas para a rede 
privada deve seguir as mesmas preocupações que 
a rede pública, no que concerne: aos critérios da 
Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN) para cursos técnicos e FIC; à autorização 
do PPC por órgão competente; e à realização de 
ações pedagógicas para promover a permanência 
e o êxito dos estudantes ao longo de todo o curso, 
bem como estimular a inserção socioprofissional 
dos egressos.

Oferta

Uma vez autorizada a oferta do curso pelo 
MEC, algumas obrigações quanto à atenção aos 
estudantes precisam ser observadas. Quando 
os alunos têm a suas matrículas confirmadas 

A Execução na Rede 
Federal e Vinculadas 
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pela instituição de ensino, ela deverá fornecer materiais 
didáticos, materiais escolares gerais e específicos e uniformes, 
necessários à execução de todo o curso, incluindo os insumos 
e materiais pertinentes aos estágios, sendo vedada a cobrança, 
de qualquer espécie, ao beneficiário.

A assistência estudantil deverá subsidiar o transporte e a 
alimentação do beneficiário, de maneira a facilitar seu acesso 
e sua permanência no curso, conforme o disposto na Portaria 
MEC nº 817, de 2015. Essa assistência estudantil poderá ser 
fornecida diretamente pela instituição de ensino, por meio 
da disponibilização de transporte e de alimentação, ou em 
pecúnia paga diretamente ao aluno, com valor mínimo de R$ 
2,00 por hora-aluno frequentada pelo beneficiário.

Confirmação de frequência do aluno 

As providências para pagamento dos cursos ofertados 
ocorrem a partir da validação da frequência pelos alunos 
bolsistas referente ao mês anterior, que deverá estar 
devidamente registrada no Sistec pela instituição de ensino, em 
conformidade com o disposto no art. 2º, letra ”e”, da Resolução 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) Nº 
50, de 11 de dezembro de 2013.
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Repasse financeiro pelo cumprimento do objeto 

O pagamento de cada parcela referente às aulas ministradas 
será realizado pelo FNDE, com base em solicitação transmitida 
eletronicamente pela Setec em até 60 (sessenta) dias após o 
vencimento do mês de referência, observada a disponibilidade 
financeira.

Relatório parcial de cumprimento de objeto 

As vagas pactuadas são convertidas em horas-aluno e são 
confirmadas pelas matrículas registradas no Sistec que, para 
serem contabilizadas como matrículas financiadas pela iniciativa 
Bolsa-Formação, devem estar de acordo com os critérios de 
turmas, matrículas e carga horária. As horas-aluno associadas 
a matrículas ou a turmas que não atenderem a critérios 
estabelecidos nos editais, não poderão ser utilizadas para fins 
de comprovação de despesa realizada pelas instituições. Para 
serem consideradas válidas para efeito de cumprimento de 
objeto, no âmbito da prestação de contas, o registro das turmas 
abertas tem que obedecer a algumas normas: 

1. as turmas não podem ter carga horária ofertada inferior ao 
mínimo do curso, estabelecido no CNCT, em caso de cursos 
técnicos e Guia Pronatec de Cursos FIC;
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2. a data de previsão de término de uma turma não pode ser 
anterior a sua data de início;

3. o ano de término da turma deve ser menor ou igual ao ano 
de início + 1, em caso de Cursos FIC, e ao ano de início + 3, 
em caso de Cursos Técnicos;

4. serão consideradas turmas válidas, conforme o previsto na 
Máquina de Estados de Situações de Turmas do Sistec, 
as situações: CONFIRMADA, INICIADA e CONCLUÍDA. O 
termo Máquina de Estados pode ser melhor compreendido 
apreciando-se o diagrama Situação de turmas de cursos 
técnicos e FIC, bem como o Quadro 1. 

Além das restrições para as turmas abertas, também deverão 
ser observadas algumas restrições para as matrículas a elas 
vinculadas:

1. não serão consideradas no cálculo as matrículas na 
categoria de cancelamento (aluno sem frequência inicial, 
aluno com frequência inicial insuficiente, aluno desistente 
ou cancelamento da matrícula do aluno por sanção). 

Excepcionalmente, caso o cancelamento por sanção ocorra 
após a nova confirmação da matrícula, ela será considerada 
como válida;

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

https://map.mec.gov.br/attachments/63137/Pronatec%20Situa%C3%A7%C3%B5es%20de%20Matr%C3%ADcula%20-%20Anexo%20NI%2066.pdf
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1. não serão consideradas no cálculo as matrículas com as 
situações finais de transferência interna ou externa (alunos 
que foram transferidos de turma), para evitar o financiamento 
duplicado;

2. somente será computada matrícula cujo CPF seja considerado 
válido.

As matrículas de cada turma que obedeçam aos critérios 
mencionados no item acima são consideradas Matrículas 
Financiáveis (MF), em conformidade com as seguintes situações:

 » Confirmada. 

 » Em Curso.

 » Concluída no Curso.

 » Matrícula em Dependência.

 » Matrícula Integralizada.

 » Aluno Reprovado.

 » Abandono.

 » Matrícula Integralizada.

 » Matrícula Trancada.
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Glossário

EPT 
Educação Profissional e Tecnológica

IES  
Instituição de Ensino Superior

MedioTec 
Com o objetivo de fortalecer a oferta de educação 
profissional técnica de nível médio articulada 
com as redes públicas de educação e com o setor 
produtivo,  MedioTec é uma iniciativa do Ministério 
da Educação que busca ampliar a oferta de vagas 
gratuitas em cursos técnicos concomitantes 
(no contraturno do ensino regular) para alunos 
regularmente matriculados no ensino médio nas 
redes públicas de educação, por meio do custeio 
da Bolsa-Formação do Pronatec. 
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Setec 
Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica, vinculada ao MEC.

Sisutec 
Sistema de Seleção Unificada da Educação 
Profissional e Tecnológica. Foi criado para 
facilitar o acesso aos cursos técnicos e de 
qualificação profissional do Pronatec. Podem 
inscrever-se os estudantes que concluíram o 
Ensino Médio e fizeram o Enem.
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Apresentação

No capítulo 3 estudamos a fase de execução 
da oferta de cursos da Bolsa-Formação nas 
Instituições Públicas (Municipais, Estaduais, 
Distritais, Federais e Vinculadas) Sistema S e 
Instituições Privadas. Buscamos também a 
compreensão do destino dos recursos que não 
foram executados e sua reprogramação seja 
através de novas ações da bolsa formação ou 
do contingenciamento do recurso ocioso pela 
União no caso da Rede Federal e vinculadas.

Neste capítulo detalharemos as fases de 
finalização ou encerramento da demanda e 
prestação de contas da Bolsa-Formação.
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Finalização das ofertas – processo de 
encerramento da demanda

Desde o planejamento dos recursos na LOA (Lei Orçamentária Anual), 
várias etapas até aqui foram sendo cumpridas: O levantamento 
das demandas por EPT (Educação Profissional e Tecnológica) com 
potencial de empregabilidade por parte dos ministérios e secretarias 
estaduais; o processo de pactuação e os editais públicos para seleção 
de ofertantes; as ações de pré-matrícula e matrícula dos públicos-alvo, 
a execução e acompanhamento da oferta e, finalmente, o processo 
de encerramento da demanda com a respectiva prestação de contas 
referente ao cumprimento do objeto.

É importante lembrar que a prestação de contas se compõe de fases, 
que devem ser observadas detalhadamente por cada agente da 
bolsa-formação.

Para o ofertante, a primeira fase inicia-se com a finalização da oferta 
no Sistec. Neste momento, a Setec fica habilitada, por meio da análise 
de dados pela Coordenação-Geral de Articulação e Execução de 
Programas de Educação Profissional e Tecnológica (CGAE), a extrair o 
relatório de horas-aluno executadas e encaminhar para cada ofertante 
que, concordando, preencherá o relatório de cumprimento de objeto, 
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inserindo-o tanto no Simec quanto no SigPC. Não aquiescendo ao relatório 
de horas-aluno executadas, o ofertante deverá oficiar à Setec, apresentado 
os dados necessários ao saneamento do relatório.

O relatório de cumprimento do objeto deverá conter, pelo menos, as 
seguintes informações:

 » identificação da instituição ofertante,

 » identificação da pactuação a que se refere,

 » vagas previstas x vagas executadas,

 » descrição de cursos,

 » dificuldades encontradas,

 » experiências exitosas,

 » descrição da metodologia de execução,

 » resultados esperados e resultados alcançados,

 » força de trabalho mobilizada,

 » descrição de despesas.

Inserido o relatório de cumprimento do objeto à prestação de contas, 
caberá à Setec a análise do cumprimento do objeto, com vistas ao 

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

https://drive.google.com/file/d/11zdITlFjigRkvLu2gTlEK7a2TkC8sGL-/view
https://drive.google.com/open?id=1sEqZSy4n3p_M4hIiEXHFjwk8vghhWYnC
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alcance dos objetivos previstos pela Bolsa-Formação, e ao FNDE a 
análise da conformidade financeira, realizando as glosas necessárias. 
Havendo recursos glosados, ou seja, recursos que não serão pagos por 
descumprimento de algum objetivo não cumprido, a instituição ofertante 
será notificada para devolver os recursos equivalentes ou ofertar vagas 
proporcionais, realizando-se pactuação restrita sem repasse de recursos 
para esse fim.

Importante ressaltar que, para as redes municipais, estaduais e Sistema 
S, poderá haver saldo remanescente de recursos financeiros em conta 
específica do Pronatec. Tais recursos poderão ser devolvidos no momento 
da prestação de contas ou reprogramados para o exercício financeiro 
seguinte, sendo utilizados, pela Setec, para fins de compensação (do 
repasse a que faria jus a instituição com recurso reprogramado, este valor 
será descontado) ou para nova pactuação proporcional ao volume de 
recursos existentes em conta.

Tal regra não se aplica à Rede Federal em razão da limitação legal, 
em que cada despesa possui previsão orçamentária específica e cujo 
valor financeiro repassado é diretamente proporcional ao orçamento 
executado, não sendo possível reprogramações de nenhuma espécie, por 
não haver qualquer previsão legal para esse fim.
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Finalização da Oferta – Instituições 
Públicas e Sistema S

O monitoramento da oferta das instituições 
públicas (municipais, estaduais, distritais, federais 
e vinculadas) e Sistema S são realizados em 
constância, regularmente, para fins de aferição da 
quantidade de horas-aluno executadas. A análise 
por turma somente é realizada em decorrência do 
processo de prestação de contas.

O encerramento da oferta nas instituições 
públicas e Sistema S, para fins exclusivos de Sistec, 
compõem-se de: a) mudança no status dos alunos 
que fazem parte da turma, colocando-os em 
situação finalística; b) mudança no status da turma, 
que passará para concluída. 

A descrição completa das situações de matrícula, 
turma e suas transições podem ser encontradas 
no anexo A – Situações de Matrícula – da Nota 
Informativa nº 66/2015.

Clique nos itens 
sublinhados para 
saber mais!

https://drive.google.com/file/d/12k6mjz_lCRn7UYQHT95TSGOGJjDTdG02/view
https://drive.google.com/file/d/13_4j_HkHW0fBBJmjACibMtK7dAk26LbC/view
https://drive.google.com/file/d/13_4j_HkHW0fBBJmjACibMtK7dAk26LbC/view
https://drive.google.com/open?id=1sEqZSy4n3p_M4hIiEXHFjwk8vghhWYnC
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PALAVRA DO ESPECIALISTA

Situações finalísticas de aluno e turma são aquelas 
que demonstram o esgotamento da execução, não 
sendo possível o seu retorno à situação anterior.
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A Figura 1 foi adaptada do anexo A – Situações de Matrícula – da Nota Informativa 
nº 66/2015. Os círculos em amarelo representam as situações finalísticas.

Figura 1- Diagrama de estados para as situações de matrícula para cursos técnicos.

Fonte: Elaborado pelos autores em 2019.
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A Figura 2 foi adaptada do anexo A – Situações de Matrícula – da Nota Informativa 
nº 66/2015. Os círculos em amarelo representam as situações finalísticas. 

Figura 2- Diagrama de estados para as situações de matrícula para cursos FIC.

Fonte: Elaborado pelos autores em 2019.
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Assim, executadas todas as etapas da formação técnica 
de nível médio, incluindo eventual estágio obrigatório 
e avaliações pertinentes, a instituição deve modificar, 
inicialmente, o status do aluno. Em havendo alunos em 
situações iniciais ou intermediárias, a turma não será 
concluída, para fins de Sistec, ainda que haja alunos em 
situações finalísticas.

Os atos de diplomação obedecem o previsto para 
qualquer oferta regular da instituição.
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Finalização da Oferta – Instituições Privadas

Durante toda a execução da oferta das instituições 
privadas, os alunos devem, periodicamente, confirmar 
suas frequências, a fim de comprovar a prestação do 
serviço e, consequentemente, o repasse dos recursos 
equivalentes às instituições privadas.

O encerramento da oferta nessas instituições obedece 
ao procedimento regular da instituição, ficando apenas 
de se observar o disposto para fins de Sistec.

Assim, executadas todas as etapas da formação técnica 
de nível médio, incluindo eventual estágio obrigatório 
e avaliações pertinentes, a instituição insere os dados 
relativos às frequências, habilitando o aluno a confirmar, 
mudando a situação de matrícula (status) do aluno de 
EM CURSO para CONCLUÍDO. Para o Ministério da 
Educação, os alunos concluídos são os que cumpriram 
com êxito todas as etapas da formação.

Os atos de diplomação obedecem estritamente o 
previsto para qualquer oferta regular da instituição.
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Bolsa-Formação e a Prestação de Contas

1. Considerações Gerais

A Bolsa Formação tem uma particularidade no que diz 
respeito à prestação de contas, que é a necessidade de 
prestar contas da execução, ainda que esta não tenha 
se encerrado. Isso quer dizer que, ainda que se trate 
de oferta de cursos técnicos, que perpassam diversos 
exercícios orçamentários e financeiros, os ofertantes 
são obrigados a prestar contas das horas-aluno 
executadas a cada exercício, ainda que a oferta dos 
cursos não tenha se concluído. Tal característica deve-
se à unidade utilizada para monitoramento e execução, 
que é a hora-aluno executada.

No que diz respeito à Prestação de Contas da Bolsa-
Formação, ainda, é importante esclarecer que cada 
grupo de ofertante obedece a um procedimento 
específico de Prestação de Contas, a considerar: 
Instituições públicas (Municipais, Estaduais, Federais 
e Vinculadas) e Serviços Nacionais de Aprendizagem 
(SENAI, SENAC, SENAR e SENAT).
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Ainda, esclarece-se que a Prestação de Contas não exige a 
figura política na decisão (Ministro da Educação), mas apenas 
as figuras técnicas, que se restringem à Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica com a organização que lhe der a Lei.

Todo o procedimento de Prestação de Contas da Bolsa-
Formação é definido por Resolução do FNDE, sendo elaboradas 
de acordo com a natureza jurídica do parceiro ofertante.

Outro conjunto de instituições educacionais que fazem parte 
do rol de instituições ofertantes são as Instituições de Ensino 
Superior (IES) e as escolas técnicas de nível médio privadas, 
que possuem uma metodologia específica de participação e 
financiamento no âmbito da Bolsa-Formação, que é realizado 
mediante a prestação do serviço, isto é, para fazer jus ao 
recurso, as instituições privadas realizam a oferta e, somente 
mediante confirmação do aluno de que aquele serviço 
educacional foi devidamente prestado, é que as instituições 
dessa natureza jurídica recebem os recursos equivalentes.

Desta forma, não há, no âmbito das instituições privadas, 
prestação de contas, em razão da natureza do financiamento.
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2.  Prestação de Contas Instituições das Redes 
Municipais e Estaduais 

Diferente do que acontece com os Sistema S, as instituições das Redes Públicas 
Estaduais e Municipais devem prestar contas, junto ao Sistema de Gestão e Prestação 
de Contas (SiGPC), de todas as despesas realizadas, inserindo o número das notas 
fiscais, CPF dos alunos (em caso de assistência estudantil), entre outros dados 
financeiros, além de observarem as Resoluções do FNDE, sob pena de glosa.

As Redes Municipais e Estaduais devem anexar a comprovação das despesas 
realizadas e das horas-aluno executadas e, havendo recurso financeiro não executado, 
deve solicitar a reprogramação do saldo remanescente para execução no ano 
financeiro seguinte.

3.  Prestação de Contas Instituições da Rede 
Federal de Educação e Vinculadas

A Rede Federal de Educação deve prestar contas dos recursos da Bolsa-Formação 
junto ao Sistema Integrado de Monitoramento e Execução do MEC (Simec), inserindo a 
comprovação das horas-aula executadas e os detalhes das despesas realizadas. A Rede 
Federal tem uma particularidade no que diz respeito ao monitoramento de despesas, 
que pode ser feito a qualquer tempo por meio do Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Tesouro Nacional (SIAFI), em que é possível a coleta de dados quanto aos 
processos de aquisições e pagamentos no âmbito da Administração Pública Federal.
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4. Prestação de Contas Sistema S

Para melhor entendermos a temática de prestação de contas do Sistema S, 
é preciso entender como é o seu funcionamento interno. Os SNA (Serviços 
Nacionais de Aprendizagem) se organizam em departamentos nacionais 
e regionais. Os departamentos nacionais concentram o poder de decisão, 
controle, monitoramento e articulações de todas as ações promovidas no 
âmbito daquelas instituições.

Entretanto, toda a execução é realizada por seus departamentos regionais 
que, no âmbito de sua atuação específica, possuem total autonomia 
para atuarem, devendo, cada um deles prestar contas ao respectivo 
departamento nacional.

Diante disso e considerando que a Lei do Pronatec e a Portaria MEC nº 817, 
de 2015 preveem que o repasse de recursos se dará aos departamentos 
nacionais, estes realizam o repasse a seus regionais, que executam as ações 
necessárias, prestando contas ao seu departamento nacional. Há que se 
salientar que o órgão que articula, participa e presta contas ao Ministério da 
Educação é o departamento nacional de cada SNA, responsável por inserir 
todas as informações no SiGPC, cabendo a cada departamento regional 
prestar contas ao departamento nacional respectivo. Desse modo, nenhum 
departamento regional presta contas diretamente ao MEC.
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Com base nisso os Departamentos Nacionais, junto ao SiGPC do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), prestam contas 
inserindo os documentos e comprovações acerca das movimentações 
bancárias realizadas para cada departamento regional, além da produção 
total de horas executadas a cada exercício por cada um deles.

A análise, nesse caso, fica restrita e adstrita apenas às movimentações 
bancárias e à execução das horas-aula, que devem obedecer ao disposto 
nas Resoluções do FNDE que tratam do tema, sob pena de glosa e 
devolução de recurso.

5. Da Análise

Para as instituições das Redes Públicas Municipais e Estaduais e Sistema 
S, após o registro da Prestação de Contas pelos ofertantes no SiGPC, 
incumbe ao FNDE a análise da execução financeira e da legalidade das 
despesas efetuadas pelas instituições, efetuando as glosas necessárias e 
encaminhando à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, mais 
especificamente, à Diretoria de Articulação e Execução de Programas de 
Educação Profissional e Tecnológica (DAE), que realiza a análise específica 
da execução das horas-aluno em razão do recurso disponibilizado, além da 
consecução dos objetivos do Programa.

Na etapa de avaliação da prestação de contas, a Setec deve aplicar o Índice 
de Conclusão (IC), que é o índice de conclusão, que é obtido pela diferença 
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entre a projeção de horas-aula obtida em razão das matrículas válidas e as 
horas-aula efetivamente executadas, com a tolerância de 15% de evasão. 
O saldo de recursos equivalentes e remanescente do índice não cumprido, 
deve ser devolvido ou compensado em vagas não financiadas, por meio de 
pactuação específica para esse fim, observando-se todo o ordenamento 
que regra a Bolsa-Formação.

Também fica a cargo da Setec, juntamente com o FNDE a análise da 
devolução de recursos equivalentes às glosas ou a pactuação restrita 
de vagas para compensação do saldo de recursos oriundos da análise 
financeira. Uma vez efetuadas as análise financeira e de objeto e tomada a 
decisão acerca da devolução de recursos ou da compensação por meio de 
vagas, somadas ao IC, o FNDE dá por cumprida a obrigação de prestação de 
contas, remetendo ao interessado o resultado da análise.

Concomitantemente, compete à Setec chamar o ofertante que tem por 
obrigação a devolução do recurso, e que tenha optado pela compensação 
em vagas não financiadas, a realizar a pactuação com essa finalidade 
específica, que deverá obedecer ao disposto nas normas que regem a 
Bolsa-Formação.

Para a Rede Federal a diferença está na primeira análise a ser realizada, 
que se inicia na Setec, observando, nas demais etapas, as mesmas 
considerações aplicadas às outras instituições.
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EPT
Educação Profissional e Tecnológica

Sistec
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 
Tecnológica. Utilizado como ferramenta de apoio à oferta de cursos 
gratuitos viabilizados pela Setec/MEC, por intermédio da Bolsa-
Formação do Pronatec, também funciona como registro e divulgação 
dos dados da educação profissional e tecnológica e de validação de 
diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio.

Setec
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, vinculada ao MEC. 
É responsável pela condução da política de EPT do país, formulando 
e implementando programas e ações de EPT, bem como no 
monitoramento e avaliação desses programas.

SNA
Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAI, SENAC, SENAR e SENAT)

Glossário
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