Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego/MEC/FNDE

NI 01/2014 PRONATEC/IFC
Blumenau – SC, 11 de junho de 2014.

Assunto: Orientações sobre Execução 2014/1 e Pactuação 2014/2
O processo de Pactuação para a oferta de vagas 2014 -2 no âmbito do Pronatec/Bolsa-Formação
está em curso. Desta forma encaminhamos as orientações a seguir.
1) Finalização do Processo 1º Semestre
De acordo com a Nota Informativa 038/2014 do PRONATEC, o processo de repactuação do
primeiro semestre foi encerrado a partir da aprovação das vagas ajustadas pelos ofertantes. O
início das aulas dos cursos cujas vagas foram pactuadas no primeiro semestre deverá ocorrer
até o dia 31 de julho.
A vigência do TC relativo às vagas do primeiro semestre de 2014 encerra no início de agosto.
Desta forma, dispomos de até 60 dias após o término da vigência para o envio do relatório de
cumprimento do objeto, vinculando a entrega deste relatório ao repasse de novas
descentralizações orçamentárias (Nota Informativa 030/2014 do PRONATEC).
2) Execução orçamentária do TC primeiro semestre
Os valores solicitados no TC 1153, postado inicialmente no SIMEC, referiam-se a 20% do
planejado no Projeto Básico, considerando a pactuação de 5.564 vagas. O limite de oferta para o
Instituto Federal Catarinense referente ao primeiro semestre foi reduzido a 2.750 após o corte das
vagas pactuadas no TC 1153. Desta forma, no momento da solicitação da segunda parcela, será
postado um anexo contendo o ajuste no projeto básico, readequando as vagas e valores que
servirão de base para a elaboração do relatório de cumprimento do objeto.
3) Pactuação 2014-02
De acordo com a Nota Informativa 030/2014 do PRONATEC, para o segundo semestre teremos
um TC específico para o Pronatec Mulheres Mil. Desta forma precisaremos elaborar dois Projetos
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Básicos para o Bolsa Formação.
Para tanto, cada Câmpus deverá informar até 18/06 a previsão dos cursos com as respectivas
vagas, carga horária e estimativa orçamentária por rubrica em percentual. Segue modelo a ser
preenchido em planilha de cálculo. Evidenciamos que deverão ser enviadas duas planilhas, uma
específica para o Pronatec Mulheres Mil.
Para cadastro dos cursos no SISTEC, deverão ser enviadas informações sobre o período da
oferta, demandante, turno e local, conforme planilha modelo.
Orienta-se que o planejamento dos cursos FIC contemple o cumprimento da carga-horária dentro
do ano vigente.
4) Cálculo do Custo Total das Turmas
De acordo com o Art. 6º da Resolução Nº 4 CD/FNDE, para calcular o custo financeiro de uma
turma, primeiro faz-se a conversão da carga-horária em horas-aluno. O total de horas-aluno da
turma é calculado multiplicando-se a carga-horária do curso pelo número de vagas ofertadas. A
quantidade de horas-aluno é então multiplicada por 10 (valor hora-aluno vigente). Ressalta-se que
o orçamento obtido após a respectiva soma dos valores de todos os cursos é uma previsão, e o
valor a que a Instituição fará jus é calculado sobre as matrículas efetivadas.

5) Carga horária
Deve-se observar o Guia Pronatec de cursos FIC e/ou o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.
Para as turmas específicas Mulheres Mil, deverão ser acrescentadas 40 a 60 horas na carga
horária do curso, considerando este acréscimo no momento do cálculo das horas-aluno.
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