
 
 

São Paulo, 18 de dezembro de 2013 

 

OFÍCIO N.º 045/2013 

 

AO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

  

A/C 

 

ILMO. SENHOR PRESIDENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC, SR. MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA. 

 

ILMO. SENHOR DIRETOR DE INTEGRAÇÃO DAS REDES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA, SR. MARCELO MACHADO FERES. 

 

REF.: Problemas no Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC. 

 

 O Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de 

Ensino Superior no Estado de São Paulo - SEMESP, com sede na Rua Cipriano Barata, 

2.431, Ipiranga - São Paulo – SP, inscrito no CNPJ sob n.º 49.343.874/0001-30, 

representado neste ato por seu Presidente, Hermes Ferreira Figueiredo, vem 

respeitosamente perante vossas senhorias, em atenção a situação preocupante que lhe 

fora narrada por diversas Instituições de Ensino Superior associadas, apresentar a 

situação fática e pugnar por providências céleres, ora pleiteadas.  

 

Preliminarmente, em breve síntese do histórico da implementação do 

PRONATEC, em março do corrente ano o SEMESP recebeu contato deste Egrégio órgão 

solicitando apoio para a divulgação e promoção do programa, pedido esse que foi 

atendido prontamente mediante envio de comunicado a todos os associados do 

Sindicato. 

 



 
Assim, apoiando referido programa, o SEMESP compareceu em todas as 

reuniões e seminários realizados pelo Ministério da Educação, capacitando sua 

assessoria jurídica para apoio e esclarecimento de eventuais dúvidas das instituições.  

 

Porém, após meses de diuturno esforço e acato do pedido realizado 

pela SETEC, nos deparamos com situação preocupante e contraditória na implantação, 

inscrição, procedimentos e solução de problemas do PRONATEC.  

 

Ressalta-se, ainda, recebemos informação da própria Secretaria no 

sentido de suspender a divulgação do programa em razão de problemas no sistema e 

ausência de recursos humanos, no entanto, temos observado na mídia a ampla 

divulgação do PRONATEC e seus benefícios para a população. 

 

Antes de subscrever o presente ofício e pleitear audiência, agendada 

para o dia 18 de dezembro de 2013, inúmeras foram as tentativas de contato com a 

Coordenação do programa para solucionar os problemas apresentados pelas IES 

associadas, inclusive, nos colocando à disposição para comparecimento pessoal a 

Secretaria no sentido de compreender, narrar e trazer uma resposta aos 

questionamentos. 

 

Contudo, não houve resposta da Coordenação e diante do crescente 

número de reclamações encaminhadas a esta entidade, não nos restou outra alternativa 

senão apontar os principais problemas e pugnar por solução, conforme colacionado 

abaixo. 

 

Conforme dispõe a Portaria nº 160/2013, art. 9º e seguintes, é 

necessária a habilitação das unidades de ensino (mantidas) as quais deverão preencher 

dois requesitos, ter cursos de graduação correlatos aos cursos técnicos mapeados, bem 

como nota de IGC igual ou superior a 3 (três).  

 

Por sua vez, determina o art. 6º que as instituições terão prazo de até 

90 (noventa) dias a partir do resultado para solicitar a adesão ao PRONATEC.  

 

Apesar da previsão supramencionada e do cumprimento de tais 

requisitos, as instituições têm enfrentado grande dificuldade para fazer a habilitação no 



 
Sistec. Relatam, inclusive, que não conseguem sequer abrir a tela para preenchimento 

do formulário e, nos casos em que conseguem o programa não permite o avanço para 

outras etapas para finalização da habilitação. 

 

Além dos problemas de habilitação e adesão, as instituições enfrentam 

grande dificuldade de obter retorno das demandas abertas e encaminhadas à SETEC e 

quando há o retorno, as informações são contraditórias e/ou inconsistentes.  

 

Observa-se, ainda, que a SETEC vem indeferindo habilitação de 

algumas instituições pautando sua decisão em requisitos inexistentes nas portarias 

regulamentadoras do programa, ou em afronta as normas existentes, como por 

exemplo, a não aceitação do CC (Conceito de Curso) satisfatório para habilitação de 

instituições, quando a instituição por algum motivo não tem CPC (Nota Informativa nº 

01/2013, de 9 de julho de 2013).  

 

Outro problema gravíssimo relatado é a falta de repasse para as 

instituições de educação. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 30, de 5 de julho de 

2013, alterada pela Resolução FNDE nº 50, de 11 de dezembro de 2013, os repasses 

deveriam ser efetuados em até 45 (cinco) dias após o vencimento do mês de referência, 

observada a disponibilidade financeira, entretanto, até a presente data, não houve 

qualquer pagamento às instituições.  

 

Diante dos apontamentos apresentados, é imprescindível esclarecer as 

seguintes questões: 

 

1) Quando serão efetuados os repasses para as instituições que já estão 

oferecendo bolsas do PRONATEC? Caso o pagamento seja efetuado, como a 

instituição vai identificar a qual aluno se refere?   

 

As instituições habilitadas já receberam os alunos e iniciaram as aulas, entretanto, não 

houve qualquer pagamento referente à Bolsa Formação. 

 

Além disso, a instituição matriculou todos os alunos que se inscreveram nos cursos, 

entretanto, não há confirmação do sistema se todos foram aceitos no programa em 



 
virtude das condições impostas. Nem mesmo os alunos conseguem confirmar sua 

inscrição e seus dados no programa.  

 

Isso gera grande insegurança nas instituições, pois estão oferecendo o curso, mas não 

sabem se vão receber o repasse de todas as bolsas e, caso haja o repasse, se o mesmo 

será identificado em nome de cada aluno.   

 

2) No Sistec inexiste “aba” que permita a instituição inserir seus dados de 

conta corrente para recebimento das bolsas ofertadas. Onde a instituição 

deve cadastrar os dados bancários? 

 

A SETEC informa que os pagamentos são de responsabilidade do FNDE, no entanto, é no 

Sistec que a instituição cadastra todas as informações, onde deveriam ser inseridos, 

inclusive, os dados bancários, evitando contradições e dissabores. 

 

3) Qual ordem a instituição deve seguir? Primeiramente habilita as mantidas e 

depois requer a adesão da mantenedora, nos termos do que estabelece o 

art. 6º, parágrafo primeiro, da Portaria 60/2013?  

 

Faz-se necessária a pergunta, tendo em vista que em contato telefônico com a 

Coordenação do programa, o SEMESP foi informado que para as instituições de ensino 

superior, não há necessidade de qualquer procedimento para a realização da habilitação 

no PRONATEC, considerando-se que a própria existência de IGC e CPC/CC igual ou 

superior a 3 (três) seriam suficientes para tanto!  

 

4) O Sistec permanece aberto para habilitação e adesão continuamente? Em 

caso negativo, a SETEC vai disponibilizar períodos para tal desiderato?  

 

De acordo com informações divulgadas nos seminários realizados por esta Secretaria, o 

Sistec ficaria permanentemente disponível para habilitações e adesões, entretanto, 

conforme narrado anteriormente, as instituições não conseguem acessar o sistema, 

tendo nos informado que este estará disponível somente até o dia 18 de dezembro de 

2013.  

5) A mantenedora que possua uma mantida que oferece ensino superior e 

outra que oferece educação profissional técnica de nível médio, pode 



 
habilitar as duas mantidas? E as mantenedoras que tenham várias mantidas 

de ensino superior, podem habilitar todas as unidades?  

 

Embora o art. 22, da Portaria nº 160/2013 disponha que a adesão abrange todas as 

mantidas, instituições de ensino que atuam nos dois níveis de educação, não conseguem 

habilitar as duas, o sistema só aceita a habilitação de uma delas dando mensagem de 

CNPJ já cadastrado.  

 

Cumpre ressaltar que a pessoa jurídica de fato e de direito, responsável legal pela 

mantida, é a mantenedora. Dessa forma, é crível que uma vez realizada a adesão da 

mantenedora, todas as suas mantidas podem ser habilitadas ao programa, desde que 

preenchidos os requisitos legais.  

 

6) Qual o momento oportuno para a instituição cadastrar todos os dados sobre 

o curso?  

 

A Portaria SETEC nº 168/2013, traz em seu art. 16 a obrigatoriedade da instituição 

cadastrar no Sistec os cursos a serem ofertados, suas respectivas cargas horárias e 

quantidade de vagas. 

 

Em contato telefônico com a Coordenação do PRONATEC esta nos informou que tais 

procedimentos deveriam ser adotados somente por ocasião da abertura do Sisutec. 

 

7) Qual o Órgão competente para aprovar o projeto pedagógico do curso? 

 

A Portaria SETEC nº 168/2013, traz em seu art. 16, IX, a menção de que a instituição 

deve aprovar o projeto pedagógico do curso no órgão competente antes de ofertá-lo. 

 

As instituições de ensino estão sendo orientadas em resposta formal a esse 

questionamento, a entrarem em contato no Conselho Estadual de Educação, para 

obterem informações sobre o procedimento de aprovação. Entretanto, tratando-se de 

instituições de ensino superior subordinadas ao Sistema Federal de Ensino, não há 

plausibilidade para obrigar as IES a requererem aprovação nos referidos Conselhos, 

salientando que nos seminários realizados pela SETEC, a aprovação de que trata o inciso 

IX era de competência apenas do Colegiado interno da própria instituição. 



 
 

8) A instituição de ensino superior poderá propor novo curso não inserido no 

mapeamento se obtiver dados estatísticos que a região necessita de curso 

profissionalizante? 

           Em razão dos fatos expostos, considerando que o SEMESP atendeu 

prontamente ao pedido dessa Egrégia Secretaria, vem por meio da presente Notificar 

Vossas Senhorias com objetivo de resguardar os direitos das instituições, cursos  e 

alunos para  permitir que todas as IES associadas que preencham todos os requisitos, 

possam habilitar-se e aderir ao PRONATEC, recebendo em contrapartida, um 

atendimento célere, adequado e consistente das demandas eventualmente 

encaminhadas.  

         Requer-se, ainda, sejam respondidas as perguntas acima elencadas para 

não restar dúvida quanto a aplicabilidade das portarias que norteiam o programa. 

    E, por fim, requer a dilação do prazo para habilitação e adesão ao 

programa em 60 (sessenta dias), considerando-se os rumores de que o sistema estará 

aberto para tal feito apenas até o dia 18 de dezembro de 2013. 

         Sendo o que cumpria apresentar e solicitar para o momento, desde logo 

este Sindicato coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos que se revelarem 

necessários, reiterando protestos de elevada estima e consideração.  

 

 

 

 

Hermes Ferreira Figueiredo 

Presidente do SEMESP 

 

 


