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RESUMO 

 

Esta dissertação, desenvolvida no âmbito do Programa de Mestrado Profissional em 

Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, resulta da pesquisa que teve como principal 

objetivo investigar os traços constitutivos da institucionalidade da Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) no Ministério da Educação (MEC), no período de 

1997 a 2017. Para tanto, este estudo se valeu principalmente de pesquisa bibliográfica 

e análise documental. A partir dos aportes teóricos resultantes dessas etapas do 

estudo, quatro diferentes enfoques emergiram como recortes para o estudo da 

trajetória da EPT no MEC: A normatização da EPT; os arranjos institucionais da EPT 

no MEC; os programas da EPT implementados pelo MEC; e estratégias e gestão do 

MEC para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Assim, 

visando contribuir com a difusão de informações sobre a historicidade da trajetória da 

EPT no MEC junto aos agentes públicos que atuam/atuarão na Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica do MEC (Setec/MEC), foi desenvolvido um 

produto educacional em formato de blog, intitulado “Caminhos da EPT no MEC (1997 

a 2017)”. O blog apresenta os resultados da pesquisa a partir da abordagem de trilhas 

da aprendizagem e também disponibiliza como materiais de apoio: um Glossário de 

termos e expressões da EPT; Guia de bolso da organização da EPT; Publicações 

institucionais da Setec/MEC de 1997 a 2017; e uma listagem com referências 

bibliográficas de diferentes estudiosos da EPT, visando promover o aprofundamento 

em temáticas da EPT, sob diferentes perspectivas. A importância e aplicabilidade 

desse produto educacional foi avaliada por meio de um pré-teste que validou a 

ferramenta. Deste modo, espera-se que o blog contribua para a difusão de tais 

conhecimentos e promova a reflexão e a aprendizagem colaborativa entre os agentes 

públicos que atuam ou atuarão na Setec/MEC. 

 

Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica. Trilhas de aprendizagem. 

Produto educacional. Blog educacional. Aprendizagem colaborativa. 

  

 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation was developed within the scope of the Professional Master's Program 

in Professional and Technological Education (ProfEPT), of the Federal Institute of 

Education, Science and Technology of Espírito Santo, and results from a research that 

had as its main objective to investigate the constitutive features of the institutionality of 

Vocational and Technological Education (VET) in the Ministry of Education (MEC), from 

1997 to 2017. This study is based mainly on Bibliographic Research and Documentary 

Analysis. From the main theoretical resources prior to the study stages, four different 

approaches emerged as cutouts for the study of VET trajectory in MEC: the regulation 

of VET; the institutional arrangements in MEC; the governmental programs 

implemented by MEC; and MEC strategies and management for the Federal Network 

of Professional, Scientific and Technological Education. Thus, to contribute to the 

dissemination of information about the historical trajectory of VET in MEC with public 

agents who work at the Secretariat of Professional and Technological Education of 

MEC (Setec/MEC), an educational product in blog format was developed and entitled 

“VET Paths at MEC (1997 to 2017)”. The blog presents the research results from the 

learning trails approach and also provides as supporting materials: a Glossary of terms 

and expressions; an Organization Pocket Guide; Institutional publications of 

Setec/MEC from 1997 to 2017; and a listing with bibliographic references of different 

VET scholars, promoting or enhancing VET themes from different perspectives. The 

importance and applicability of this educational product was assessed through a pre-

test that validates the tool. This way, the blog is expected to contribute to the diffusion 

of such knowledge and promote reflection and collaborative learning among the public 

agents working at Setec/MEC. 

 

Keywords: Learning Trails. Vocational and Technological Education. Educational 

Product. Educational Blog. Collaborative Learning. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT), ao longo de sua trajetória, passou por 

transformações, reconfigurações e incorporações institucionais que a revestiram 

como política pública, vinculada ao processo educativo, ao trabalho, à ciência, à 

tecnologia e à cultura, visando, ao mesmo tempo, o preparo para o trabalho e o 

exercício da cidadania. 

 

Assim, constitui-se em uma das dimensões que melhor evidencia as inter-relações do 

sistema educativo e de outros sistemas sociais (BRASIL, 2004), marcada em sua 

essência por dicotomias, que consubstanciam em nossa sociedade, prioritariamente, 

dois projetos antitéticos de formação de trabalhadores: uma pedagogia focada no 

trabalho e outra pedagogia focada no capital (ARAÚJO E RODRIGUES, 2010). 

 

Partindo dessa afirmativa, e considerando meu percurso profissional de 13 anos junto 

à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 

(Setec/MEC), onde adentrei em experiências voltadas ao desenvolvimento de ações 

estratégicas e gerenciais da política de EPT, e também em pesquisas voltadas às 

instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (Rede Federal), 

motivo de orgulho pessoal, por ser egressa de uma dessas instituições (Colégio 

Agrícola de Brasília, atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Brasília, campus Planaltina), construí algumas inquietações sobre o processo de 

institucionalização da EPT no MEC, em especial nos últimos 4 anos, quando vivenciei 

sucessivos processos de alternância de gestão. Dentre tais inquietações, destacam-

se: Quais as narrativas e pressupostos contribuíram para a identidade 

institucional dessa trajetória? e quais os níveis de compreensão dessa 

historicidade?  

 

A institucionalização invocada pressupõe tanto o reconhecimento dos limites do 

processo democrático instituído quanto das possibilidades, quando se pretende 

construir espaços de cidadania e de institucionalização normativa, conforme definição 

de Lobato (2009).  

A noção de instituições diz respeito a ideias, valores e normas que pautam a 
vida social. O Estado tem posição privilegiada, embora não exclusiva, na 
mudança ou reprodução dessas instituições. E as políticas públicas, na 
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medida em que definem orientações governamentais que sedimentam ou 
alteram a posição estatal em relação aos problemas da coletividade, 
contribuem para esse processo. Políticas públicas são, assim, parte 
importante da institucionalização de valores e regras da vida coletiva. Elas 
orientam concepções, definem estratégias, alocam recursos e distribuem 
valores para a sociedade que podem contribuir para consolidar uma nova 
institucionalidade em relação a temas distintos. 

Ainda sobre a conceituação do processo de institucionalização, cabe pontuar que a 

EPT caracteriza-se como política intersetorial, sendo desenvolvida, portanto, por 

diferentes atores governamentais. Nesse contexto, foi conferida à União, por 

intermédio do MEC, à luz do § 1º do art. 8ª, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), combinado com o art.1º do 

Decreto 9.665, de 2 de janeiro de 2019, a competência para “coordenar a política 

nacional de educação” e de “formular, planejar, coordenar, implementar e avaliar as 

políticas públicas de EPT”. 

 

Partindo dessa perspectiva, para enunciar o problema de pesquisa, tomou-se como 

ponto de partida as competências institucionais conferidas ao MEC. Portanto, ao 

restringir o escopo da pesquisa à institucionalidade da EPT no MEC, o estudo não se 

aprofundará nas demais estruturas intersetoriais da política de EPT, a exemplo da 

atuação dos Ministérios da Economia e da Saúde, por intermédio da Secretaria de 

Produtividade e Emprego e da Rede de Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde 

(RET-SUS), respectivamente. 

 

Outro ponto destacado refere-se ao processo de alternância de gestão nas estruturas 

de poder do Estado brasileiro, decorrentes dos ciclos democráticos, e que impõe 

reflexo direto na atuação dos diversos entes responsáveis pela execução das políticas 

públicas, em especial quando se trata da à EPT, tendo em vista as transformações e 

reconfigurações vivenciadas por essa modalidade de ensino, conforme corroborado 

por Araújo e Rodrigues (2010) ao definirem que a EPT é historicamente marcada por 

contradições “à sua defesa, adesão e/ou comprometimento por intermédio de políticas 

públicas ou de governo, influenciadas por diferentes agentes que emergem em dados 

momentos dessa linha do tempo”. 

 

Nesse cenário, e considerando a perspectiva de que “seguir uma história é avançar 

no meio de contingências e peripécias sob a conduta de uma espera que encontra 
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sua realização na conclusão” (RICOEUR, 1994), nasceu a motivação para 

desenvolver a pesquisa sobre os caminhos e a identidade da institucionalização 

da EPT no MEC, perpassando pelo aprofundamento teórico-conceitual, tendo como 

recorte temporal o período de 1997 a 2017. 

 

A escolha do tema reside, portanto, no anseio de compreender, em maior 

profundidade, as mediações históricas que edificaram as transformações, 

reconfigurações e incorporações institucionais da EPT no MEC, perpassando pelos 

traços normativos que edificaram sua institucionalização e, ainda, pela análise dos 

arranjos institucionais da Setec/MEC e dos programas e ações implementados no 

período, numa perspectiva pedagógica de sustentabilidade da EPT.   

 

Avalia-se que os resultados advindos deste estudo e que balizaram o 

desenvolvimento do produto educacional, o blog intitulado “Caminhos da EPT no 

MEC (1997 a 2017)”, cujo objetivo é difundir o processo educativo em espaços não 

formais, tendo como público alvo os agentes públicos que atuam ou atuarão na  

Setec/MEC, a partir da disponibilização de conteúdos estruturados didaticamente 

sobre os principais marcos normativos e organizacionais que edificaram a 

institucionalidade da EPT no MEC, compreendendo o período de 1997 a 2017, podem 

contribuir com o debate do Mestrado Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica (ProfEPT), na linha de pesquisa “Gestão e Organização do Espaço 

Pedagógico em EPT”. Nesse contexto, propõe-se uma atitude pedagógica frente ao 

que pode ser sugerido aos diversos atores da EPT, para que possam (re)pensar 

estratégias na gestão dessa política pública.   

 

A pesquisa apresenta como objetivo geral “Investigar os traços constitutivos da 

institucionalidade da EPT no MEC entre 1997 a 2017” e desdobra-se para os 

seguintes objetivos específicos:  

 

 Descrever a trajetória da EPT a partir das regulamentações da LDB;  

 Descrever a trajetória dos arranjos institucionais da EPT no MEC; 

 Apresentar a trajetória dos programas de EPT implementados pelo MEC; 

 Discorrer sobre a trajetória das estratégias de gestão adotadas pelo MEC 

perante a Rede Federal; e 

https://www.blogger.com/null
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 Desenvolver um produto educacional que possa contribuir com a difusão de 

informações sobre a historicidade da trajetória da EPT no MEC: o blog 

“Caminhos da EPT no MEC (1997 a 2017). 

 

A organização da dissertação, além do Capítulo da introdução, estrutura-se em 5 

capítulos. O Capítulo 2 trata da fundamentação teórica e apresenta a conceituação 

de Educação Profissional e Educação Profissional e Tecnológica à luz de diferentes 

autores especializados em estudos sobre o trabalho e a politecnia, bem como 

apresenta a abordagem por Trilhas de Aprendizagem, com o detalhamento da 

metodologia utilizada. Traz, ainda, a definição dos arranjos institucionais adotados 

pela administração pública, o processo de normatização da política educacional na 

perspectiva da teoria kelseniana, as etapas das políticas públicas, e a especificação 

da organização administrativa na esfera federal. 

 

O Capítulo 3 apresenta os procedimentos metodológicos da pesquisa, com a 

descrição das etapas percorridas, as técnicas e os instrumentos utilizados ao longo 

do trabalho. Além de descrever os procedimentos operacionais, o capítulo esclarece 

os recortes, o tratamento das informações e as formas de apresentação dos 

resultados.  

 

O Capítulo 4 apresenta o produto educacional decorrente da pesquisa, a partir da 

descrição da construção do blog “Caminhos da EPT no MEC (1997 a 2017)” com o 

detalhamento de sua estrutura e leiaute, bem como traz um breve apanhado dos 

conteúdos apresentados nas quatro trilhas de aprendizagem do blog. 

 

O Capítulo 5 apresenta os resultados da pesquisa. Discorre-se sobre a análise da 

validação do produto educacional e ainda sobre os achados mais relevantes da 

pesquisa. Por fim, no Capítulo da Conclusão, é apresentado um balanço da pesquisa, 

com os achados mais relevantes decorrentes da construção do conteúdo do produto 

educacional e as expectativas de desdobramentos, em maior escala, do produto 

educacional. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 NO INÍCIO, A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  

 

A relação entre educação e trabalho confunde-se com a própria história da 

humanidade. Nos ensinamentos de Saviani (2007), o trabalho é o ato de o homem 

agir sobre a natureza, transformando-a em razão das suas necessidades. Diante 

dessa premissa e ao considerarmos os vínculos construídos pelos homens ao longo 

da história, conferiu-se ao trabalho o arrimo que moveu o processo de 

amadurecimento das relações humanas e também da aprendizagem, por meio da 

linguagem, cultura, política, educação, ciência e a técnica. 

 

Esse processo de compreensão na perspectiva de Saviani (2007) está presente na 

educação tecnológica (politecnia) e coaduna-se com a concepção de educação ligada 

ao trabalho, levando-se em consideração o entendimento de educação como práxis 

social, que integra teoria e prática, destacando a omnilateralidade que caracteriza o 

homem, e possibilitando-se o domínio das tecnologias e concepções de como as 

técnicas se desenvolvem.  

 

Diante dessa percepção, a EPT constitui-se em uma das dimensões que melhor 

evidencia as inter-relações do sistema educativo e de outros sistemas sociais 

(BRASIL, 2004), e ao longo de sua trajetória, passou por transformações, 

reconfigurações e incorporações institucionais que a revestiram como política pública, 

vinculada ao processo educativo, ao trabalho, à ciência, à tecnologia e à cultura, 

visando, ao mesmo tempo, o preparo para o trabalho e o exercício da cidadania.  

 

A gênese da EPT no processo educacional, no Brasil, segundo Araújo e Rodrigues 

(2010) é marcada por dicotomias que expressam diferentes concepções de formação 

humana: 

aquela que busca a conformação dos homens à realidade dada e outra que 
busca a transformação social. Tais abordagens consubstanciam em nossa 
sociedade, prioritariamente, dois projetos antitéticos de formação de 
trabalhadores: uma pedagogia focada no trabalho e outra pedagogia 
focada no capital (ARAUJO E RODRIGUES, 2010, grifo nosso). 
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Para Frigotto (2001), o projeto educativo do capital apresenta como horizonte uma 

formação de ótica individualista, fragmentária – que sequer habilita o cidadão e 

tampouco lhe dê direito a um emprego, a uma profissão, tornando-o apenas um mero 

“empregável”, disponível ao mercado de trabalho.   

 

De outro lado, o compromisso com um projeto de formação emancipadora, assume o 

ideário de uma educação concebida enquanto processo de construção social que “ao 

mesmo tempo qualifique o cidadão e o eduque em bases científicas, bem como ético-

políticas, para compreender a tecnologia como produção do ser social, que estabelece 

relações sócio-históricas e culturais de poder” (BRASIL, 2004). 

 

Araújo e Rodrigues (2010) ensinam que essas contradições, a sua defesa, adesão 

e/ou comprometimento e definição por intermédio de políticas públicas ou de governo 

estão em constante mutação, influenciadas por diferentes agentes que emergem em 

dados momentos dessa linha do tempo.  

 

Entre 1997 e 2017, período analisado nesta pesquisa, a trajetória da EPT se 

entrecruzou com as mudanças sociais e econômicas do Brasil. Ao longo desse 

processo, formulou-se um conjunto de normativos que caracterizam as 

transformações cíclicas dessa modalidade de ensino.   

 

O primeiro marco pode ser definido com a publicação da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que apresenta a 

EPT “integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia”, essa concepção representa a superação, tanto dos enfoques 

assistencialistas ou economicistas da educação profissional, quanto dos preconceitos 

sociais que a desvalorizavam. Conforme enfatiza o Parecer CNE/CEB nº. 16/1999, “a 

LDB situa a EPT na confluência de dois dos direitos fundamentais do cidadão: o direito 

à educação e o direito ao trabalho” (BRASIL, 1999)  

 

Essa nova institucionalização permitiu novos horizontes para esta modalidade de 

ensino, ampliando, consideravelmente, a perspectiva de democratização de acesso e 

de diplomação, perfazendo uma intervenção social crítica e qualificada para tornar-se 

um mecanismo para favorecer a inclusão social. Além disso, define a possibilidade de 
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certificação profissional a partir do reconhecimento das competências adquiridas fora 

do sistema escolar.  

 

Do ponto de vista estrutural, a EPT na LDB constituía-se de apenas três pequenos 

artigos, que Saviani (2007) caracterizou como minimalistas e ambíguos em geral e, 

em particular, no que se refere a essa relação – ensino médio e educação profissional. 

Assim, o ensino médio está no Capítulo II, que é destinado à educação básica. 

Enquanto a educação profissional está em outro, o Capítulo III.  

 

A ambiguidade defendida por Saviani ensejou a edição do Decreto nº 2.208, de 17 de 

abril de 1997, edificando a Reforma da Educação Profissional (REP), que define de 

forma direta e objetiva o que não estava claro no texto da LDB. Conforme destacado 

por Ferreira (2010): 

o texto da Lei nº 9.394/96 enunciou a articulação entre a formação do ensino 
médio e a formação para o trabalho, o que tornaria possível uma organização 
a partir desse modelo se não fosse à edição do Decreto nº 2.208/97, que 
proibiu a junção da oferta.(FERREIRA, 2010).  

Assim, o ensino médio retoma legalmente um sentido puramente propedêutico, 

enquanto os cursos técnicos, agora obrigatoriamente separados do ensino médio, 

passam a ser oferecidos de duas formas. Uma delas é a Concomitante ao ensino 

médio, em que o estudante pode fazer, ao mesmo tempo, o ensino médio e um curso 

técnico, mas com matrículas e currículos distintos, podendo os dois cursos serem 

realizados na mesma instituição (concomitância interna) ou em diferentes instituições 

(concomitância externa). A outra forma é a Sequencial, destinada a quem já concluiu 

o ensino médio e, portanto, após a educação básica (BRASIL, 2007).   

 

Um dos aspectos mais relevantes da REP foi à criação do Programa de Expansão da 

Educação Profissional (PROEP), em decorrência da assinatura do Acordo de 

Empréstimo nº 1.052/0C-BR, entre o MEC e o BID, em 24 de novembro de 1997, cujo 

objetivo foi recepcionar as inovações introduzidas pela legislação abrangendo “tanto 

o financiamento de construção ou reforma e ampliação de prédios e aquisição de 

equipamentos de laboratórios e material pedagógico, como ações voltadas para o 

desenvolvimento técnico-pedagógico e de gestão das escolas” (BRASIL, 2014). 
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Outro aspecto decorrente da REP foi a publicação da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 

1998, que limitava a expansão das instituições federais de EPT. A União só poderia 

criar novas unidades para o ensino técnico mediante parceria com os estados, os 

municípios, o setor produtivo ou organizações não-governamentais, que seriam 

responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino 

(BRASIL, 2004). 

 

Em 2001, com a publicação da Lei n° 10.172, de 9 de janeiro de 2001, é aprovado o 

primeiro Plano Nacional de Educação – PNE 2001-2010. Esse PNE tratou a temática 

da EPT em 16 metas direcionadas para a implantação da REP, objetivando de forma 

central “generalizar as oportunidades de formação para o trabalho, e de forma 

especial, o trabalhador rural”, abrangendo:  

a oferta de cursos básicos destinados a atender à população que está sendo 
excluída do mercado de trabalho”, a “formação de formadores para a 
educação tecnológica e formação profissional”, criação de “centros de 
referência para toda a rede de educação profissional”, “programas de 
educação a distância que ampliem as possibilidades de educação profissional 
permanente para toda a população economicamente ativa”, reorganização 
das “escolas agrotécnicas”, “treinamento e retreinamento de trabalhadores, 
dentre outros, (GOMES,  2017) 

Em 2004, o Decreto nº 2.208/1997 foi revogado pelo Decreto nº 5.154, de 23 de junho 

de 2004, restabelecendo a possibilidade de integração entre o ensino médio e técnico, 

permitindo ainda a continuidade das diretrizes de oferta traçadas pelo decreto ora 

revogado. Na visão de Ciavatta e Ramos (2011), embora a edição da nova 

normatização represente avanço para a política de EPT, preserva a continuidade da 

política de cunho economicista e pragmático:  

nossa análise não elide a importância da profissionalização para os jovens, 
nem a necessidade de se avançar o pensamento sobre o currículo do ensino 
médio, ultrapassando a marca conteudista e/ou tecnicista que o caracteriza. 
Mas a sustentação dessas políticas tem sido, notadamente, de cunho 
economicista e pragmático, distinguindo-se dos princípios filosóficos e ético-
políticos que sustentaram tanto a defesa da revogação do Decreto nº 2.208, 
de 1997 quanto a concepção de ensino médio integrado como travessia para 
a politecnia. (CIAVATTA e RAMOS, 2011). 

Outra mudança normativa que impacta na EPT ocorreu em 2008, com a publicação 

da  Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008, por meio da qual o Capítulo III da LDB 

passou a ser denominado “Da Educação Profissional e Tecnológica”, e seu art. 39, 

passou a defini-la como “integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação 

e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia”. Foi ainda incluída, no 

Capítulo II do “Ensino Médio” da lei, uma nova seção, a V-A, para tratar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11741.htm
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especificamente da “Educação Profissional Técnica de Nível Médio, sendo revogado 

o § 2º do art. 36. Assim, a EPT passa a integrar o ensino médio. No entendimento de 

Henriques (2013), após a sanção da Lei nº 11.741/2008, a EPT, paradoxalmente, 

passou a fazer parte do ensino médio, ao mesmo tempo em que continuou a articular-

se com ele. 

assim, a partir de julho de 2008, a educação profissional técnica de nível 
médio (BRASIL, 2008, art. 36A, 36B, 36C, 36D) faz parte, ao mesmo tempo, 
do ensino médio e da educação profissional e tecnológica, esta última, 
modalidade de educação, que se articula com o primeiro (BRASIL, 2008, art. 
36B, 39, 40). Entende-se como, no mínimo, esdrúxulo esse “novo” e duplo 
papel da educação profissional técnica de nível médio, isto é, ser ensino 
médio e se articular com ele de forma concomitante. Ressalte-se que mesmo 
na alteração na LDB/96 introduzida pela Lei nº 11.741/2008, as subdivisões 
da agora “Educação Profissional e Tecnológica” são as mesmas das contidas 
no Decreto nº 2.208/97 com algumas modificações de nomenclatura. 
(HENRIQUES , 2013). 

O atual modelo de oferta de cursos de EPT decorrentes das alterações da Lei nº 

11.741/2008 abarca os cursos de qualificação profissional, inclusive a formação inicial 

e continuada de trabalhadores; a oferta de cursos técnicos de nível médio, na forma 

articulada (integrada, intercomplementar e concomitante) e subsequente; e a oferta 

de graduação e pós-graduação tecnológica, conforme detalhado na figura 1:  

Figura 1 - Atual modelo de oferta de cursos de EPT, conforme Lei nº 11.741/2008 
 

 

Fonte: Adaptado pela autora, a partir de Setec/MEC (2019) 

Em 2014, é instituído o segundo Plano Nacional de Educação (PNE), pela Lei n. º 

13.005, de 25 de junho, para o período de 2014-2024, expressando-se para a EPT, 

dentre suas vinte metas e respectivas estratégias, ações associadas a esta 

modalidade de ensino, com destaque para a meta 11, que busca: “triplicar as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11741.htm
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matrículas de educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade 

da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público” (BRASIL, 2014).  

 

Conforme previsto no texto intitulado “Planejando a Próxima Década Conhecendo as 

20 Metas do Plano Nacional de Educação”, a meta 11 do PNE reflete a urgência no 

aumento da oferta da educação para os trabalhadores, que considere a construção 

de uma proposta para atendimento educacional orientado por uma educação de 

qualidade, não podendo ser voltada para uma educação em que a formação geral 

está descolada da educação profissional (BRASIL, 2014). 

 

Numa perspectiva crítica à motivação para delimitar o objetivo estabelecido para a 

meta 11 do PNE, cabe como reflexão o questionamento de Marques e Sousa (2015), 

“o salto central para melhoria da educação profissional brasileira, no terreno das 

políticas educativas, está na expansão da oferta de educação profissional ou na 

possibilidade de reavaliar e reformular o tipo de formação destinada à classe 

trabalhadora?”. 

 

Ainda sobre a normatização da EPT que emergiu no período de 1997 a 2017, cabe 

pontuar que em 2014, com a publicação do Decreto nº 8.268, de 18 de junho de 

2014, a regulamentação dada pelo Decreto nº 5.154/2014  passou a incluir, dentre as 

premissas da EPT, a articulação de esforços das áreas da educação, do trabalho e 

emprego, e da ciência e tecnologia”, a “centralidade do trabalho como princípio 

educativo” e a “indissociabilidade entre teoria e prática”, e passou ainda a 

regulamentar a realização de programas e cursos de EPT em trajetórias de formação 

(itinerários formativos) que favoreçam a continuidade da formação, com carga horária 

mínima de 160 (cento e sessenta) horas.  

 

Essa nova mudança, na concepção de Reis, Gelsleichter, e Alves (2017), “evidencia 

a intensificação da regulação e racionalização dos currículos e dos processos 

educativos sob a ótica do gerenciamento”.  

 

Em 2017, uma nova alteração emergiu da LDB, desta vez dada pela  Lei nº 

13.415/2017, que retomou, em seu art. 36 (Capítulo II), a integração, facultativa, da 

EPT no ensino médio. Assim, a LDB passou a preconizar que “A critério dos sistemas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11741.htm
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de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na 

composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular - 

BNCC e dos itinerários formativos, considerando os incisos I a V do caput” (grifo 

nosso). O inciso V descrito no caput do art. 36 é o itinerário da “Formação Técnica e 

Profissional”.  

 

Essa alteração, nos ensinamentos de Moura e Lima Filho (2017), impacta nos direitos 

sociais e sinaliza para o fortalecimento da dualidade educacional e de uma orientação 

mercadológica com precarização da docência. 

em síntese e a modo de conclusão, além da desorganização do ordenamento 
legal e do não-reconhecimento das experiências positivas da EPTNM, como 
o EMI, as principais implicações da reforma são o recrudescimento da 
dualidade educacional, do fortalecimento da orientação mercadológica e da 
formação precoce na educação profissional, da precarização e 
desvalorização da docência e do incentivo à privatização. Tal reforma traz 
efeitos sociais deletérios, aos quais se impõe a necessidade de resistência 
implacável, pois sua implantação representará a perda de direitos e 
perspectivas de uma formação humana integral para adolescentes, jovens e 
adultos da classe trabalhadora que frequentam a escola pública. (MOURA e 
LIMA FILHO, 2017, p.126). 

 

2.2 AS TRILHAS DE APRENDIZAGEM EM CONCEITOS E PERSPECTIVAS 

TEÓRICAS 

 
O processo de gestão por competência adotado pela Administração Pública Federal 

e balizado pelo Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, cujo conceito de 

competência abarca o conjunto de conhecimentos, habilidades e condutas 

necessários ao exercício do cargo ou da função pública, ainda enfrenta desafios 

decorrentes, entre outros, “pela dinâmica das unidades de gestão de pessoas muito 

centrada em processos legais e normativos. Além de capacitações ofertadas, 

predominantemente, no formato tradicional de cursos presenciais” (ALVES, 2018). 

 

Sobre os desafios aos modelos tradicionais de capacitação, Brandão (2012) traz a 

concepção de que as ações convencionais de treinamento, restritas a cursos 

presenciais, acabam sendo episódicas e distanciadas do contexto organizacional, daí 

a importância de se criar estratégias de capacitações alternativas, as quais levam em 

conta necessidades, características e aspirações profissionais do indivíduo. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.991-2019?OpenDocument
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Nessa perspectiva, a abordagem de trilhas de aprendizagem surge como uma 

oposição aos modelos tradicionais de capacitação, os quais são baseados em grades 

fechadas de treinamento e em uma sequência obrigatória e ordenada de cursos. 

As trilhas de aprendizagem são, portanto, caminhos alternativos e flexíveis para 

promover o desenvolvimento das pessoas a partir de suas conveniências e 

necessidades, ampliando a autonomia e remetendo à ideia de liberdade e de 

autogestão do conhecimento. (FREITAS, 2002). 

 

Na percepção de Freitas (2002), a ideia central das trilhas de aprendizagem é a de 

que cada servidor pode construir seu caminho de conhecimentos, a partir de seus 

anseios profissionais, aliados aos objetivos e estratégias da organização. Com isso, o 

processo de ensino aprendizagem e o caminho do treinamento e do desenvolvimento 

abordam uma multiplicidade de estímulos, retendo conhecimentos para as gerações 

futuras e promovendo continuamente o processo de aprendizagem nas organizações. 

 

Nesse sentido, a abordagem por trilhas de aprendizagem surge como alternativa ao 

conceito de grades de treinamento para o desenvolvimento de conhecimento, 

buscando a flexibilização da formação profissional e a promoção do reconhecimento 

das experiências e conhecimentos adquiridos por cada indivíduo. Registre-se que, na 

perspectiva de Freitas e Brandão (2005), as competências “decorrem do uso prático 

de conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas pelo indivíduo em qualquer 

processo de aprendizagem”.  

 

Ainda segundo, Freitas e Brandão (2005), as trilhas de aprendizagem também se 

diferenciam das grades de treinamento pela riqueza e diversidade dos recursos de 

aprendizagem contemplados. Para compor uma trilha, é possível desenvolver, 

treinamentos autoinstrucionais, seminários, livros, revistas, sites e blogs, dentre tantos 

outros meios alternativos de desenvolvimento pessoal e profissional.  

 

Ao reconhecer diversos elementos educativos como ações de capacitação, 

considerando diferentes possibilidades, a autora afirma que cada profissional concebe 

sua trilha de aprendizagem a partir de suas conveniências, necessidades, ponto de 

partida e ponto a que deseja chegar. Nesse contexto, as ações educativas por trilhas 

de aprendizagem, devem observar os seguintes elementos: 
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 Conveniência: respeitar o ritmo, preferências, interesses e limites do 

profissional 

 Necessidade: (motivação) sempre deverá partir do indivíduo, e não da 

organização.  

 Ponto de partida: considerar os conhecimentos atuais do profissional. 

 Ponto que deseja chegar: especificar que conhecimento se espera do 

profissional. 

 

Embora a temática das trilhas de aprendizagem, no contexto das organizações 

públicas, seja recente no Brasil, conforme enunciado por Costa e Ramos (2018), “há 

uma grande carência de estudos que descrevam metodologias para sua elaboração, 

implementação e, principalmente, para a avaliação dos seus resultados”.  

 

As trilhas de aprendizagem têm ganhado espaço nas organizações públicas, como 

alternativa para aprimorar a política de desenvolvimento de pessoas.  A exemplo, cite-

se o Ministério da Agricultura (Mapa), que por intermédio da Escola Nacional de 

Gestão Agropecuária (ENAGRO) implementou, no ano de 2015, o modelo de trilhas 

de aprendizagem, tendo por objetivo “direcionar o programa de educação profissional 

permanente para os servidores do Mapa”, conciliando as necessidades essenciais da 

organização com as aspirações de seus servidores.  

 

O programa representará, portanto, uma parceria entre o Mapa e seus Servidores, 

“cada qual assumindo sua parcela de responsabilidade sobre o processo de 

desenvolvimento de competências”. (BRASIL, ENAGRO, 2015) 

 

No modelo de trilhas de aprendizagem adotado pelo Mapa, o documento orientador 

Trilhas de Aprendizagem - ENAGRO adota como diretrizes “quatro aprendizagens 

essenciais necessárias ao profissional do Século XXI: “aprender a conhecer, aprender 

a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser”.  

Aprender a conhecer - conciliar uma cultura geral, ampla o suficiente, com 
a necessidade de aprofundamento em uma área específica de atuação, 
construindo as bases para se aprender ao longo de toda a vida;  
Aprender a fazer - desenvolver a capacidade de enfrentar situações 
inusitadas que requerem, na maioria das vezes, o trabalho coletivo em 
pequenas equipes ou em unidades organizacionais maiores; tomar a 
iniciativa e assumir responsabilidades em face das situações profissionais;  
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Aprender a conviver - perceber a crescente interdependência dos seres 
humanos, buscando conhecer o outro, sua história, tradição e cultura e 
aceitando a diversidade humana; 
Aprender a ser - desenvolver a autonomia e a capacidade de julgar, bem 
como fortalecer a responsabilidade pelo desenvolvimento pessoal, 
profissional e social. (BRASIL, ENAGRO, 2015, p.6) 

Ainda, no campo de experiência implementada por organizações públicas sob a 

abordagem de trilhas de aprendizagem, destaque-se o modelo implementado pelo 

Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios (TCDF), que em 2017, foi 

reconhecido como experiência inovadora, pelo Instituto Iteletto de Desenvolvimento 

de Competências, durante a realização do II Fórum Nacional de Trilhas de 

Aprendizagem, pelo desenvolvimento de uma plataforma1 de capacitação e gestão do 

conhecimento reunindo diversas formas de aprendizagem e diferentes recursos 

complementares às ações de treinamento formal. Trata-se do desenvolvimento de 

trilhas de aprendizagem por meio de um portal de conhecimentos com uma base 

flexível de recursos de aprendizagem. 

 

2.2.1. Breve considerações sobre o processo normativo  

 

Na visão de Norberto Bobbio (2001), a sociedade se desenvolve sob um grande 

repertório de normas de conduta e jurídicas, onde o ordenamento dessas normas 

caracterizaria a civilização. Para ele, essas regras de conduta podem ter cunho 

religioso, moral, social, jurídico e até mesmo baseado no costume local, 

estabelecendo limites e sanções entre os indivíduos e o próprio Estado.  

 

Nesse contexto, tem-se que, com a evolução, a sociedade passou a exigir 

instrumentos para regrar a convivência entre os indivíduos, conforme descreve Bastos 

(2004): 

não existe nenhum ser angélico que consiga viver harmoniosamente com as 
diferenças e com as divergências de interesses entre os homens. Portanto, a 
necessidade de se ter normas para a busca da determinação de um ambiente 
comum e pacífico torna-se fundamental. (BASTOS, 2004 apud MONTEIRO, 
GONZÁLEZ, e GARCIA, 2011, p.84) 

Partindo dessa perspectiva, e recorrendo ao conceito da teoria kelseniana para 

identificar como se estrutura o processo de normatização que resulta das relações 

entre Estado e Sociedade, tem-se que a “Constituição como um corpo de normas 

 
1 Acesso disponível em: https://boaspraticas.atricon.org.br/trilhas-de-aprendizagem/ 

https://boaspraticas.atricon.org.br/trilhas-de-aprendizagem/
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jurídicas fundamentais à estruturação do Estado, dotada de plena força normativa 

capaz de conduzir o processo político, servindo de fundamento de validade para a 

produção normativa” (DUTRA, 2017), que se organiza de forma escalonada, chamado 

de pirâmide normativa, ou pirâmide de Kelsen.  

 

Nesse contexto, encontramos no topo da pirâmide a Constituição Federal (CF), 

definida por Bonavides (2008, apud DUTRA, 2017), “como o conjunto de normas 

pertinentes à organização do poder, à distribuição da competência, ao exercício da 

autoridade, à forma de governo, aos direitos da pessoa humana, tanto individuais 

como sociais”.  Assim, tem-se a que Constituição organiza os elementos constitutivos 

do Estado (povo, território, governo, soberania e finalidade), perfazendo sua lei 

fundamental. 

 

Ainda no contexto da teoria kelsiana, a partir do qual o escalonamento das normas 

deriva da CF seguida pelas normas de menor grau, dentre elas, as leis, decretos, 

resoluções e portarias, destacam-se os seguintes conceitos e seus respectivos 

estudiosos: 

 

1)  Lei: “Norma jurídica escrita, permanente, emanada do Poder Público 

competente com caráter de generalidade, porque se aplica a todos, e de 

obrigatoriedade, porque a todos obriga [...] vigorando até que outra a modifique ou 

a revogue”,(GUIMARÃES, 1999,  p. 416). 

2) Decreto: integram o exercício de suas funções constitucionais, materializadas 

pelo poder regulamentar da Administração Pública, como "ato geral e (de regra) 

abstrato, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, expedido com a 

estrita finalidade de produzir as disposições operacionais uniformizadoras 

necessárias 'à execução de lei' cuja aplicação demande atuação da Administração 

Pública". (MELLO, 2012, apud ALEXANDRINO, 2012, p.229). 

3) Portarias: “atos administrativos internos pelos quais os chefes de órgãos 

expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados, ou desligam 

servidores para funções e cargos secundários” (MEIRELLES, 2012). 

4) Resoluções: “atos administrativos normativos expedidos pelas altas 

autoridades do Executivo, para disciplinar matéria de sua competência específica 

no âmbito educacional” (MEIRELLES, 2012).  
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Além desses normativos, os tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos, definido por Rezek (2005, apud PADILHA e NETO, 2016, p. 05), como 

“acordo formal, concluído entre sujeitos de direito internacional público, e destinado a 

produzir efeitos jurídicos", foram recepcionados pelo art. 5º da CF, o qual definiu que, 

quando aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais.  

 

O processo de normatização da política educacional brasileira à luz da teoria 

Kelsinana se inicia, portanto, na Constituição Federal de 1988 (CF/88), sendo 

conferida competência exclusiva para a União legislar sobre as diretrizes e bases da 

educação nacional (art. 22). No que concerne à EPT, a CF/88, a situou na confluência 

de dois dos direitos fundamentais do cidadão: o direito à educação e o direito ao 

trabalho.  

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. CF, art. 205. (BRASIL, 1998, grifo nosso) 

Ao contextualizar o conceito da pirâmide de Kelsen à legislação educacional brasileira, 

temos a CF/88, seguida pelas normas de menor grau, dentre elas, as leis, decretos, 

resoluções e portarias, conforme pode ser observado na Figura 2. 

Figura 2 - Pirâmide de Kelsen aplicada à legislação educacional 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Nesse sentido, após a CF/88, como era previsto em seu art. 22, em 20 de dezembro 

de 1996, foi publicada a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, intitulada Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), também chamada de Lei Darcy 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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Ribeiro, em homenagem ao educador e senador, à época, que foi um dos principais 

formuladores da lei. 

  

A LDB e suas alterações trazem em sua concepção a regulamentação da organização 

e do funcionamento do sistema educacional brasileiro, definindo seus princípios, 

finalidades, direitos e o dever de educar, a composição dos níveis escolares e das 

modalidades de ensino, a atuação dos profissionais e os recursos financeiros 

destinados à educação. 

 

2.2.2. Arranjos Institucionais nas organizações públicas 

 

De acordo com Barbosa e Pompeu (2017), o universo organizacional constitui-se 

como um elemento condicionante da capacidade de resposta estatal para as 

demandas da sociedade por bens e serviços.  

 

O desenho organizacional adotado pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal, em especial pelo Poder Executivo, conforme preconiza o Manual de 

Estruturas Organizacionais do Poder Executivo Federal (BRASIL, 2019), tem como 

diretriz predominante o modelo das estruturas singulares, orientado pela gestão 

estratégica.  

 

Ainda de acordo com o referido Manual, o desenvolvimento organizacional 

compreende o processo sistemático de formulação e monitoramento da estratégia 

com o direcionamento das ações institucionais definida pelo órgão. 

 

Do ponto de vista da gestão estratégica, constitui-se de três arranjos institucionais: as 

competências, o conjunto de unidades administrativas e os cargos de direção. 

Ademais, a estrutura do Poder Executivo Federal pode ser abordada a partir de cinco 

componentes organizacionais básicos, quais sejam: 

 Alta Administração: Instância máxima deliberativa que controla a gestão 

estratégica da organização.    

 Assessoria: Situada fora da hierarquia da linha de autoridade, promove 

assessoramento técnico para o processo de tomada de decisão. 

http://www.economia.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/manual-de-estruturas-organizacionais-do-poder-executivo-federal/arquivos/manual-de-estruturas-organizacionais_2edicao.pdf
http://www.economia.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/manual-de-estruturas-organizacionais-do-poder-executivo-federal/arquivos/manual-de-estruturas-organizacionais_2edicao.pdf
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 Suporte administrativo: Lócus dos sistemas de trabalho, tem a finalidade de 

apoiar os processos finalísticos da organização. 

 Linha Gerencial: Estrutura de direção que proporciona a integração horizontal, 

entre os processos finalísticos e de gestão estratégica da alta administração. 

 Nível Técnico: Responsável pela implementação das estratégias, 

operacionalizando os processos finalísticos.  

No que concerne especificamente ao conceito de diretrizes de gestão estratégica, 

segundo Fulgêncio (2007), são “linhas gerais de ação estipuladas por uma instituição 

(governo, instituição pública ou privada), em consonância com as políticas definidas, 

tendo em vista o atingimento dos macro-objetivos relacionados à materialização de 

tais políticas”. 

 

2.2.3. Programas em Política Pública 

 

A discussão acerca das políticas públicas tomou, nas últimas décadas, uma dimensão 

muito ampla e seu conceito produz variadas definições. Nessa perspectiva, Oliveira 

(2010) recorreu à definição etimológica da expressão, que se refere ao 

desenvolvimento a partir do trabalho do Estado junto à participação do povo nas 

decisões. 

 

Do ponto de vista sociológico, Souza (2006), ao definir política pública, a retrata como 

o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” 

e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor 

mudanças no rumo ou curso dessas ações e/ou entender por que e como as ações 

tomaram certo rumo em lugar de outro (variável dependente). Do ponto de vista 

governamental, o texto do Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020-2023 (BRASIL, ME, 

2019) conceitua Política pública como o “conjunto de iniciativas governamentais 

organizadas em função de necessidades socioeconômicas, contendo instrumentos, 

finalidades e fontes de financiamento2 .” O mesmo documento conceitua, de modo 

amplo, programa como o “conjunto de políticas públicas financiadas por ações 

orçamentárias e não-orçamentárias“. 

 
2 Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020-2023: http://www.economia.gov.br/assuntos/planejamento-e-
orcamento/plano-plurianual-ppa/arquivos/texto-do-projeto-de-lei-do-plano-plurianual-2020-2023.pdf. 

http://www.economia.gov.br/assuntos/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual-ppa/arquivos/texto-do-projeto-de-lei-do-plano-plurianual-2020-2023.pdf
http://www.economia.gov.br/assuntos/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual-ppa/arquivos/texto-do-projeto-de-lei-do-plano-plurianual-2020-2023.pdf
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Quanto à materialização da política pública, sob a ótica governamental, resultante da 

atividade política, desenvolve-se por meio de programas e é organizada para a 

concretização das transformações almejadas pela sociedade (IBRASIL, IPEA, 2018). 

Tal conceituação é corroborada por Souza (2003) que adota, de forma resumida, o 

seguinte conceito, “Em outras palavras, o processo de formulação de política pública 

é aquele através do qual os governos traduzem seus propósitos em programas e 

ações, que produzirão resultados ou as mudanças desejadas no mundo real”. 

 

Nesse sentido, os programas podem ser entendidos ainda, como instrumentos de 

organização governamental que articulam um conjunto de ações suficientes para 

enfrentar um problema ou aproveitar uma oportunidade. Desse modo, seu 

desempenho deve ser passível de aferição por indicadores coerentes com o objetivo 

estabelecido3, podendo ser classificados como:  

Programas Finalísticos: pela sua implementação são ofertados bens e 
serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de 
aferição por indicadores; e 
Programas de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles 
voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e 
para o apoio administrativo.(BRASIL,MP, 2007)  

Para a consecução da política pública, incluindo seus programas, diferentes autores 

adotam o conceito de ciclo de política pública. Souza (2003) o especifica com um 

modelo, constituindo um processo dinâmico e de aprendizado, divido em 05 estágios: 

definição de agenda, identificação de alternativas e avaliação das opções 

(formulação), seleção das opções (tomada da decisão) implementação e avaliação. 

  

Por sua vez, Jannuzzi (apud NASCIMENTO, 1991), especifica que no campo da 

Ciência Política, o processo de formulação de políticas públicas tem sido apresentado 

pelo ciclo de etapas sucessivas (Policy Cycle), em que pesem as críticas de longa 

data quanto à forma simplificada desse ciclo de etapas, o processo político e sua 

própria veracidade empírica, a separação em etapas se presta aos objetivos de 

evidenciar, ao longo do processo, ênfases diferenciadas no planejamento, operação 

ou avaliação dos programas. Justifica-se ainda para fins didáticos e para orientar o 

recorte analítico na pesquisa acadêmica na área.  Ainda, segundo Jannuzzi (2013), 

as etapas do Policy Cycle, podem ser assim, conceituadas:  

 
3  Manual de Elaboração: plano plurianual 2008-2011: http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/idi-
tem/687 

http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/687
http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/687
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 Agenda Política – corresponde aos múltiplos caminhos e processos que 

culminam com o reconhecimento de uma questão social como problema público 

e da necessidade da ação governamental para sua solução; isto é, a legitimação 

da questão social na pauta pública ou agenda das políticas públicas do país, em 

determinado momento.  

 Formulação de Políticas e Programas - refere-se aos processos e atividades 

relacionados à construção de possíveis soluções, encaminhamentos e 

programas para lidar com a questão recém-legitimada na agenda.  

 Tomada de Decisão Técnica-Política -  corresponde a escolha do rumo a seguir, 

de ação efetiva ou não, decidindo-se por uma ou algumas das alternativas 

formuladas.  

 Implementação de Políticas e Programas – corresponde aos esforços de 

implementação da ação governamental, na alocação de recursos e 

desenvolvimento dos processos previstos nas alternativas e programas 

escolhidos anteriormente. 

 Avaliação das Políticas e Programas – necessidade de avaliar se é preciso 

realizar mudanças nos programas implementados para garantir sua efetividade; 

descontinuá-los, se o problema deixou de compor a agenda; ou então adaptá-

los a uma nova realidade, reiniciando o ciclo. (JANNUZZI, 2013). 

Brancaleon et al. (2015) explicam que o desenvolvimento de uma política pública 

obedece a um ciclo, que se inicia pela definição da agenda e se encerra com a sua 

avaliação. No entanto, cada política pública tem a sua própria evolução, 

singularidades e resultados. No quadro 1, apresenta-se uma síntese da conceituação 

do ciclo de políticas públicas, nos ensinamentos da autora:  

Quadro 1 - Síntese conceitual ciclo da política pública 

Atributo Ação 

Definição da 
Agenda. 

 

Processo pelo qual os governos decidem quais questões precisam de 
sua atenção. Enfoca, entre outras coisas, a determinação e definição 
do que constitui o “problema”, que ações de política pública 
subsequentes são destinadas a resolver. 

Formulação 
 

Processo de gerar um conjunto de escolhas de políticas plausíveis para 
resolver problemas. Nessa fase do processo, uma gama de potenciais 
escolhas de políticas é identificada e uma avaliação preliminar da sua 
viabilidade é oferecida. 
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Tomada de 
Decisão 

 

Envolve a seleção de um curso de ação a partir de uma gama de 
opções, incluindo a de manter o status quo. É a função de política 
pública em que se decide por uma ação (ou não ação) para tratar de 
um problema, muitas vezes levando em conta uma série de 
considerações e análises políticas e técnicas. 

Implementação 

Processo dinâmico e não linear. Ocorre na fase do processo de 
políticas públicas em que as decisões de política pública se traduzem 
em ações. Analisar o contexto em que se está implementando uma 
política é importante para sua eficácia.  

Avaliação 
 

Atividades realizadas por conjunto de atores estatais e sociais com o 
intuito de determinar como uma política pública se saiu na prática, bem 
como estimar o provável desempenho dela no futuro.  

 

Fonte: Adaptação da autora a partir de Brancaleon et al, (2015) 

 

2.2.4. A Organização Administrativa da Política de EPT na Esfera Federal  

 

No que concerne aos conceitos básicos que definem a administração pública e sua 

organização, dentre as definições adotadas pela doutrina, a administração pública 

corresponde “à face do Estado” (o Estado-Administração) que atua no desempenho 

da função administrativa, objetivando atender concretamente os interesses coletivos. 

(CUNHA, 2019).  

 

Para atingir seus fins, a administração pública se organiza e atua diretamente para 

desenvolver funções típicas do Estado, por intermédio do conjunto de órgãos que 

integram as pessoas políticas do Estado (LEAL, 2019). No âmbito federal, constitui-

se dos serviços integrados à estrutura administrativa da Presidência da República e 

dos Ministérios, conforme Art.76 da Constituição Federal. 

 

Por outro lado, a administração pública também se organiza indiretamente, mediante 

a descentralização de atividades assumidas pelo Estado, como os serviços públicos 

de interesse da sociedade, definido por Mello (2004), como: 

toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material, 
destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente 
pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres 
e presta por si mesmo ou por quem lhe faça, às vezes, sob regime de Direito 
Público. (MELLO, 2004) 

Nesse sentido, é dever inescusável do Estado promover a prestação dos serviços 

públicos, não podendo omitir-se ou recusar-se a prestá-lo, seja diretamente, nos 

casos em que é prevista a prestação direta, ou mediante autorização, concessão ou 

permissão, quando permitida a modalidade indireta. 
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De acordo com Carvalho (2014), a Administração Indireta, no Artigo 4° do Decreto-lei 

n° 200/1967, significa o conjunto de pessoas jurídicas, de Direito Público e Privado, 

criadas ou autorizadas por leis, para o desempenho de atividades assumidas pelo 

Estado, como serviços públicos, ou a título de intervenção no domínio econômico. 

 

Nesse contexto, no que diz respeito à Educação, no âmbito da administração pública 

federal, o Estado brasileiro organizou a seguinte estrutura para atuar na política 

educacional: um órgão da administração direta, o MEC, e um conjunto de instituições 

vinculadas (autarquias, fundações e empresas públicas), conforme se pode observar 

no Decreto nº 9.665, de 2 de janeiro de 2019, que aprova a estrutura regimental deste 

Ministério. (BRASIL, 2019). 

 

Registre-se ainda, que à União, por intermédio do MEC, conforme previsto no § 1º do 

art. 8ª, da LDB, combinado com o art. 1º do Decreto nº9.665, de 2 de janeiro de 2019, 

foi conferida, dentre outras, a competência para “coordenar a política nacional de 

educação”, e ainda, “organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições 

oficiais do sistema federal de ensino e o dos Territórios” (grifo nosso). 

 

Especificamente, acerca das instituições oficiais do sistema federal de ensino, 

destacam-se as entidades vinculadas MEC, constituídas sob a natureza jurídica de 

autarquias, de acordo com Di Pietro (2014), são pessoas jurídicas titular de direito e 

obrigações próprias. São criadas através de lei com capacidade de autoadministração, 

para desempenho de serviços políticos descentralizados, mediante controle 

administrativo nos limites da lei.  

 

Cabe pontuar que a criação e/ou extinção de autarquias, conforme art. 5º do Decreto 

Lei nº 200/1967, será fixada em lei, mediante iniciativa do presidente da república, 

conforme também previsto no art. 37 da Constituição Federal, de 1998.   

 

No que concerne à atuação dessas entidades, tem-se que ao descentralizar a 

prestação de serviços, concedendo-lhes autonomia, o órgão da administração direta 

ainda continua exercendo suas funções típicas do Estado, por intermédio do controle 

administrativo, conceituado por Novo (2018), como: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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o poder de fiscalização e correção que a Administração Pública (em sentido 
amplo) exerce sobre sua própria atuação, sob os aspectos de legalidade e 
mérito, por iniciativa própria ou mediante provocação. Na esfera federal esse 
controle é denominado supervisão ministerial pelo Decreto-lei 200/67. 
Abrange os órgãos da Administração Direta ou centralizada e as pessoas 
jurídicas que integram a Administração Indireta ou descentralizada (NOVO, 
2018) 

Na figura 3, é possível identificar a organização administrativa direta e indireta do 

Estado brasileiro, no que concerne à política organizacional, no ano de 2017, com 

destaque em linha tracejada para os órgãos e instituições com atuação direta do MEC 

com incidência sobre a EPT: 

Figura 3 - Organização administrativa da política educacional em 2017  

 

Fonte: Adaptado pela autora, a partir de MEC (2019)  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Este tópico trata dos aportes inerentes à metodologia de pesquisa. Nele são 

apresentados, resumidamente, o problema de pesquisa, as etapas percorridas, as 

técnicas e os instrumentos utilizados ao longo de todo trabalho. Além de apresentar 

os procedimentos operacionais, este tópico esclarece também os recortes, o 

tratamento das informações e as formas de apresentação dos resultados. 

 

Cumpre esclarecer, inicialmente, que o problema de pesquisa proposto para este 

mestrado, a partir da linha de pesquisa “Organização e Memórias de Espaços 

Pedagógicos na Educação Profissional e Tecnológica” pode ser expresso, de modo 

resumido, em: Como se edificou a trajetória da EPT no MEC no período de 1997 

a 2017?  

 

Investigar as transformações, reconfigurações e incorporações institucionais da EPT 

no MEC, e compreender como essa trajetória conferiu a essa modalidade de ensino, 

o reconhecimento como política pública vinculada ao processo educativo, ao trabalho, 

à ciência, à tecnologia, à inovação e à cultura, visando, ao mesmo tempo, a 

qualificação profissional e a formação integral dos sujeitos, foi o desafio inicial 

abraçado por esta pesquisadora. 

 

No tocante ao produto educacional, o objetivo do blog pode ser expresso como: 

difundir o processo educativo em espaços não formais, tendo como público alvo os 

agentes públicos que integram ou irão ingressar a Setec/MEC, a partir da 

disponibilização de conteúdos, estruturados didaticamente, sobre os principais 

marcos normativos e organizacionais que edificaram a institucionalidade da EPT no 

MEC, compreendendo o período de 1997 a 2017. 

 

Para a operacionalização da pesquisa e para a elaboração e entrega do produto 

educacional, foram realizadas cinco grandes etapas com suas respectivas técnicas e 

instrumentos, quais sejam:  

 Pesquisa Bibliográfica;  

 Análise Documental;  

https://www.blogger.com/null
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 Etapas de Elaboração do Blog; 

 Validação do Blog por meio de questionário; 

 Análise e síntese dos resultados  

 

Cumpre destacar o caráter predominantemente qualitativo e descritivo de todo o 

trabalho de pesquisa, não obstante alguns elementos quantitativos e algumas 

observações de caráter mais analítico também serão abordados na dissertação.  

 

No produto educacional (blog), optou-se pela descrição das trajetórias, conforme 

distintos recortes, e por evitar a abordagem analítica. Tal escolha teve o propósito de 

permitir que os leitores do blog tenham maior liberdade para realizar suas próprias 

reflexões e tirar suas conclusões pessoais. Esse cuidado de não trazer as análises da 

dissertação para o blog evita que as percepções da pesquisadora, que já atua na 

Setec/MEC há 13 anos, assumam o caráter de explicação única para os fatos e 

fenômenos organizacionais estudados. 

 

Apresentam-se, a seguir, o embasamento teórico-metodológico, os procedimentos 

operacionais e as técnicas específicas adotadas em cada etapa.  

 

3.1  PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

3.1.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

Esta etapa implicou no estudo e na análise de documentos científicos, artigos, livros 

e anais de eventos. A partir da leitura da produção acadêmica especializada, com a 

identificação e estudo de temas relacionados à EPT, foi possível construir um 

arcabouço para compreender a trajetória dessa modalidade de ensino, a partir de 

diferentes autores, perspectivas e recortes. 

 

Para a definição do “corpus” de pesquisa, foi utilizado principalmente o critério de 

pertinência (BARTHES, 2006), entendida aqui como pertinência ou afinidade temática. 

O levantamento bibliográfico desta etapa tomou por referência inicial a bibliografia 

recomendada na disciplina “Bases Conceituais da EPT I”, ofertada no âmbito do 

ProfEPT. Assim, a partir de uma listagem inicial, algumas referências foram retiradas 
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e outras acrescentadas por esta pesquisadora para tentar garantir maior diversidade 

de perspectivas, resultando no conjunto de 120 publicações expostas, posteriormente, 

no item “Publicações de Estudiosos da EPT”. 

 

Destaca-se que a leitura de parte desse material embasou a construção de diversos 

verbetes do Glossário e também de conceitos apresentados nas Trilhas de 

Aprendizagem do blog. Sobretudo, o estudo desses autores e de suas diferentes (e 

muitas vezes divergentes) perspectivas resultou no enriquecimento da percepção 

desta pesquisadora e ainda no arcabouço teórico e metodológico que embasou esta 

dissertação.  

 

3.1.2 Análise Documental 

 

A etapa de análise documental implicou no estudo de documentos oficiais do Governo 

Federal, sobretudo publicações da Setec/MEC. Foram analisados documentos já 

publicados e também fontes primárias: documentos e dados com análises ainda não 

publicadas. Leis, decretos, resoluções e portarias, bem como auditorias, avaliações, 

relatórios e outros documentos institucionais foram levantados e analisados. 

  

O critério de pertinência temática (BARTHES, 2006) foi combinado com a relevância 

dos documentos em sua relação com os seguintes recortes definidos por esta 

pesquisadora: a trajetória da LDB e seus regulamentos; trajetória dos arranjos 

institucionais e de gestão no MEC; trajetória dos Programas implementados pelo MEC; 

e a trajetória de gestão da Rede Federal pelo MEC. 

 

Após o levantamento documental, foi realizada uma etapa de categorização dos 

documentos, que resultou em 4 temas e 14 subtemas:  

1. Atuação Institucional da Setec/MEC; 

2. Políticas de Educação Profissional e Tecnológica  

2.1. Diretrizes da Educação Profissional Técnica de Nível Médio;  

2.2. Certificação Profissional; 

2.3. Inclusão na Educação Profissional;  

2.4. Articulação da Oferta;  
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2.5. Evasão e Êxito; 

2.6. Referências Curriculares; 

2.7. Catálogo da Oferta de Cursos. 

3. Programas e Ações 

3.1. Escola de Fábrica; 

3.2. Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP); 

3.3. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); 

3.4. Rede e-Tec; 

3.5. Programa de Formação Profissional em Serviço dos Funcionários da 3.6. 

Educação (Profuncionário); 

3.6. Programa Nacional Mulheres Mil; 

3.7. Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). 

4. Atuação Institucional da Rede Federal. 

 

3.2  NAS ENGRENAGENS DO PRODUTO EDUCACIONAL  

 

3.2.2 Etapas de Elaboração do blog 

 

A escolha do blog como ferramenta para difundir o processo educativo sobre os 

principais marcos normativos e organizacionais que edificaram a institucionalidade da 

EPT no MEC, de 1997 a 2017, levou em consideração que os blogs são espaços 

virtuais para publicação de conteúdos com recursos tais como textos, hiperlinks e 

imagens, que promovem espaços informais e amigáveis para o compartilhamento de 

ideias, informações e a construção coletiva de saberes (LOSSO e DA SILVA 

CRISTIANO, 2011). Os blogs apresentam-se como uma ferramenta alternativa na 

mediação dos processos educativos (PERES, 2006), facilitando a interdisciplinaridade, 

em ambientes abertos e colaborativos, promovendo diferentes contextos de 

aprendizagem e de formação. 

 

Sobre as etapas de criação do blog, vale destacar que foi utilizada a plataforma 

Blogger®, um serviço de criação, edição e gerenciamento de blogs do Google®. A 

plataforma permite a criação e a hospedagem de blogs em seus servidores de forma 

gratuita e bastante intuitiva. Não é necessário ter um plano de hospedagem e é 

https://www.blogger.com/null
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possível personalizar o leiaute a partir de temas e templates já disponíveis, no limite 

das funcionalidades da plataforma.  

 

Quanto aos passos para a criação, foram desenvolvidas as seguintes etapas e 

procedimentos: 

 Planejamento: Antes de criar o blog, foi necessário planejar sua estrutura e seu 

conteúdo, tendo clareza dos objetivos, do público-alvo e das limitações técnicas. 

 Criação: Foi realizada a escolha de um nome para o blog, bem como de uma 

URL (sigla em inglês para localizador uniforme de recursos), que é o endereço 

de rede. O nome escolhido foi “Caminhos da EPT no MEC (1997 a 2017)” e o 

endereço https://eptnomec.blogspot.com/.  

 Edição dos conteúdos: a etapa de edição dos conteúdos representou um 

esforço de síntese e de organização dos conteúdos previamente pesquisados 

em linguagem adequada para o blog. Percebeu-se também a necessidade de 

desenvolver imagens que ilustrassem alguns pontos mais complexos dos textos, 

bem como imagens que tornassem o blog mais harmônico e atraente. 

 Pré-teste: o blog foi disponibilizado para um grupo de validadores. Essa etapa 

funcionou também como um pré-teste da aplicabilidade e das funcionalidades do 

blog, que será detalhada no próximo tópico. 

  

3.2.3 Questionário e objetivos analíticos 

 

Para a validação do produto educacional, foi elaborado um instrumento específico 

“Ficha de Validação do Produto Educacional” (Apêndice A), e realizada uma 

coleta virtual disponibilizada por e-mail para o preenchimento por um grupo de 

validadores. O instrumento elaborado foi um questionário construído a partir  da 

adaptação de uma Ficha de Avaliação de Material Didático do Senai-MG 

disponibilizada somente em meio eletrônico4.  

  

 

 
4 A Ficha de Avaliação de Material Didático do Senai –MG está disponível no endereço eletrônico: 
<https://jessicacecoteg.files.wordpress.com/2013/08/avaliac3a7c3a3o-recurso-didc3a1tico-
jc3a9ssica.pdf>. Acesso em 20.set.2019. 

https://jessicacecoteg.files.wordpress.com/2013/08/avaliac3a7c3a3o-recurso-didc3a1tico-jc3a9ssica.pdf
https://jessicacecoteg.files.wordpress.com/2013/08/avaliac3a7c3a3o-recurso-didc3a1tico-jc3a9ssica.pdf
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O instrumento de validação foi organizado em dois grandes blocos que espelham dois 

contextos indissociáveis na EPT: 1) Contexto profissional e 2) Contexto Pedagógico 

ou Educacional.  No que concerne ao contexto profissional, buscou verificar a 

adequação técnica e científica do produto educacional a partir do objetivo do blog e 

do perfil geral de seu público-alvo (os agentes públicos que atuam ou irão atuar na 

Setec/MEC). O quadro 2, apresenta a síntese dos elementos e dos objetivos analíticos 

que integram o instrumento de validação: 

Quadro 2 - Elementos macro “Ficha de Validação”   

Grupo Subitens Objetivo 

Perfil 
Profissional 

Adequação Técnica e 
Científica 

verificar a adequação técnica e científica do 
material, a partir do objetivo do blog e do perfil 
geral de seu público-alvo (os agentes públicos 
que atuam ou irão atuar na Setec/MEC). 

Pedagógico 
ou 

Educacional 

Aprendizagem e 
Comunicação 

avaliar se o texto favorece a aprendizagem/ 
difusão do conhecimento e se a linguagem 
utilizada é adequada à finalidade 

Autonomia e 
Responsabilidade Social 

avaliar se o conteúdo e a forma de abordagem 
em trilhas de aprendizagem favorecem a 
autonomia do sujeito frente à sua aprendizagem. 

Arquitetura da 
Informação 

avaliar se as informações estão organizadas de 
forma a garantir a compreensão e exploração do 
conteúdo. 

Apresentação 
avaliar se as informações estão apresentadas de 
forma adequada, incluindo citações, links e 
referências bibliográficas 

Fonte: Adaptado pela autora, a partir de “ficha de avaliação de material didático do SENAI – MG” (2019) 

No tocante ao contexto pedagógico, o instrumento buscou avaliar se o texto favorece 

a aprendizagem/ difusão do conhecimento e se a linguagem utilizada é adequada à 

finalidade; se o conteúdo e a forma de abordagem em trilhas de aprendizagem 

favorecem a autonomia do sujeito frente à sua aprendizagem; se as informações estão 

organizadas de forma a garantir a compreensão e exploração do conteúdo e se estão 

apresentadas de forma adequada, incluindo citações, links e referências bibliográficas.  

 

O questionário foi composto por 24 perguntas, sendo 4 abertas e 20 de múltipla 

escolha, encaminhado a um total de 12 participantes, e resultou no recebimento de 

10 respostas com preenchimento completo, cuja análise encontra-se detalhada no 

item 4.2 desta dissertação. 
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Cumpre reforçar que a amostra de validadores contou com respondentes com perfis 

aproximados aos do público-alvo do blog, desde profissionais que já atuam na 

Setec/MEC até participantes externos que têm pouca ou nenhuma familiaridade com 

a EPT e suas temáticas.  

 

Para garantir que os respondentes fossem adequadamente informados sobre a 

pesquisa e sobre o convite para responder ao questionário, esta pesquisadora entrou 

em contato individualmente por telefone e coletivamente por e-mail, esclarecendo 

dúvidas sobre os objetivos, forma e prazo para respostas. Destaca-se que as 

respostas tiveram caráter voluntário e, assim, julga-se que o número de respostas 

alcançadas foi satisfatório para os objetivos da validação do produto.  

 

Registre-se ainda que foi disponibilizado aos participantes da pesquisa o “Termo de 

Consentimento de Livre Esclarecimento” – (Apêndice B), no qual se pactua o 

compromisso de não identificar os participantes da pesquisa no processo de 

divulgação dos resultados.  
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4 PRODUTO EDUCACIONAL  

 

De acordo com o Comunicado Conjunto nº 001/2013 da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), os Programas da Área de 

Ensino, na Grande Área Multidisciplinar da CAPES, focam as pesquisas (artigos e 

livros) e produções (processos, materiais, tecnologias educacionais e sociais, 

propostas educativas, políticas públicas) em “Ensino de determinado conteúdo, 

buscando interlocução com Áreas geradoras dos conhecimentos a serem ensinados”. 

(CAPES, 2013).  

 

Ainda, segundo a CAPES, é característica específica da Área o foco na integração 

entre conhecimento disciplinar e conhecimento pedagógico:  

a Área de Ensino é, portanto, uma Área essencialmente de pesquisa 
translacional, que busca construir pontes entre conhecimentos acadêmicos 
gerados em educação e ensino para sua utilização em produtos e 
processos educativos na sociedade (CAPES, 2013, p. 01, grifo nosso).  

No que tange à natureza dos Produtos Educacionais, os documentos da CAPES 

atestam usar a tipologia com as seguintes categorias: mídias educacionais; protótipos 

e materiais para atividades experimentais; proposta de ensino; material textual; 

materiais interativos; atividades de extensão e desenvolvimento de aplicativos. Assim, 

de acordo com Moreira e Nardi (2009, p. 05, apud ALVES e GUTIERRE, 2019, p.03), 

“O Produto Educacional denota o trabalho de conclusão que deve ser pensado como 

o relato de um projeto de desenvolvimento”  

 

Nessa perspectiva, a elaboração desse produto educacional, o blog intitulado 

“Caminhos da EPT no MEC (1997 a 2017)”, disponível no endereço 

https://eptnomec.blogspot.com/, categoriza-se como mídia educacional, resultante da 

pesquisa  “Caminhos e Identidade: A institucionalização da EPT no MEC de 1997 

a 2017”, desenvolvido no Mestrado Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Espírito Santo – IFES. O objetivo do blog é difundir conteúdos e referências iniciais 

sobre a historicidade dos principais marcos normativos e organizacionais que 

edificaram a institucionalidade da EPT no MEC, compreendendo o período de 1997 a 

2017, tendo como público alvo os agentes públicos que atuam ou atuarão na 

Setec/MEC. 

https://eptnomec.blogspot.com/
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A escolha do blog como estratégia educativa perpassou pelos conceitos de 

disponibilização de informações e espaço de aprendizagem interativa e colaborativa, 

partindo dos ensinamentos de Gutierrez (2003), que define blog como “aplicativos 

fáceis de usar que promovem o exercício da expressão criadora, do diálogo entre 

textos, da colaboração” e Vygotsky (1991), que especifica interação “como um 

processo de mediação entre sujeitos, numa construção de conhecimento partilhada, 

sendo condição indispensável para a aprendizagem”. 

 

Um blog, blogue, weblog ou caderno digital é uma página da WEB, que permite o 

acréscimo de atualizações de tamanho variável chamados artigos ou posts. Gutierrez 

(2003) afirma que “o que distingue os weblogs das páginas e sítios que se costuma 

encontrar na rede é a facilidade com que podem ser criados, editados e publicados, 

sem a necessidade de conhecimentos técnicos especializados”. 

 

Por sua vez, as trilhas de aprendizagem, segundo Freitas (2002), são caminhos 

alternativos e flexíveis para promover o desenvolvimento das pessoas a partir de suas 

conveniências e necessidades, ampliando a autonomia e remetendo à ideia de 

liberdade e de autogestão do conhecimento, diferentemente das grades de 

treinamento submetem o trabalhador a uma condição de heteronomia, onde o 

aprendizado está sujeito às regras e à vontade de outrem.  

 

A construção e a apresentação do blog pela abordagem de trilhas de aprendizagem 

têm por finalidade estimular, no público alvo, como sujeitos ativos de seu 

autodesenvolvimento, a possibilidade de conceber seu próprio plano de estudos e a 

escolha de temas e conteúdos que irão melhor contribuir com suas necessidades de 

aprendizagem, sob um enfoque mais descritivo e menos analítico, que leva em 

consideração diferentes níveis de compreensão sobre a EPT.  

 

No que concerne à formatação das trilhas de aprendizagem do blog, importa registrar, 

que em face da inovação da temática nas organizações públicas, conforme apontado 

por Costa e Ramos (2018), ” há uma grande carência de estudos que descrevam 

metodologias para sua elaboração, implementação e, principalmente, para a 

avaliação dos seus resultados” 
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Diante de tal contexto, recorreu-se, além do aporte conceitual de Freitas (2002), à 

adaptação dos conceitos adotados pela Escola Nacional de Gestão Agropecuária 

(ENAGRO), no documento “Trilhas de Aprendizagem – ENAGRO” (2015), segundo o 

qual a elaboração das trilhas de aprendizagem deverá considerar possíveis objetivos 

e ações, conforme descrito no quadro 3: 

Quadro 3 - Atributos das trilhas de aprendizagem 
Possíveis objetivos  Ações previstas 

Aperfeiçoar o desempenho 
Opções de aprendizagem (internas e externas à 
organização) para aprimorar o desempenho  

Domínio/ Eixo temático Foco nas áreas de conhecimento sobre as quais 
as organizações atuam ou com especial interesse 

Direcionamento estratégico 
Traçada conforme os rumos que a organização 
deseja ou deve seguir 

Direcionamento da carreira 
aprendizagem visando aspiração profissional de 
crescimento na carreira 

Fonte: Trilhas de Aprendizagem – ENAGRO (2015) 

Partindo dessa articulação, foi estruturado um Mapa de Oportunidades de 

Aprendizagem, intitulado “Mapa das Trilhas”, considerando os seguintes balizadores: 

a conveniência dos profissionais, ou seja, seu ritmo, preferências, interesses e limites 

e os dois eixos temáticos de competência de atuação da Setec/MEC: 1) “formular, 

planejar, coordenar, implementar, monitorar e avaliar políticas públicas de educação 

profissional e tecnológica” e 2) “fortalecer a rede pública federal de educação 

profissional e tecnológica e buscar a adequada disponibilidade orçamentária e 

financeira para a sua efetiva manutenção e expansão” (art. 15 do Decreto nº 

9.005/20175) 

 

O “Mapa das Trilhas” foi dividido em quatro eixos subdivididos em tópicos, com a 

apresentação de informações e conteúdos independentes e que, ao mesmo tempo, 

entrecruzam-se, abordando a trajetória da institucionalidade da EPT no MEC, com o 

recorte temporal de 1997 a 2007. 

 

No quadro 4, apresenta-se a estrutura do “Mapa das Trilhas”, considerando: o eixo 

temático e o ponto onde se deseja chegar.  

 

 
5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9005impressao.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9005impressao.htm
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Quadro 4 - Estrutura das trilhas do blog  

Trilha 
Eixo 

Temático 
Onde chegar 

1:  A EPT pela 
trajetória da LDB e de 
seus regulamentos. 

Normativos 

Conhecer a relação entre a LDB e a EPT, bem 
como um conjunto de normativos (PNEs, Decretos 
de Regulamentação, Diretrizes Nacionais 
Curriculares) que caracterizam as transformações 
dessa modalidade de ensino no  

2: A EPT pela 
trajetória dos arranjos 
institucionais no MEC. 

Estrutura 
Organizacional 

Conhecer a relação dos arranjos institucionais que 
estruturam a Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica – Semtec/MEC (1997 a 2003) e a 
Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica - Setec/MEC (2004), e ainda as 
diretrizes de gestão empreendidas durante o 
período.  

3:  A EPT pela 
trajetória dos 

programas e ações 
do MEC. 

Programas e 
ações 

Conhecer os principais programas, ações e 
projetos de EPT desenvolvidos, a partir dos seus 
normativos de criação, informações sobre a 
execução, indicadores e resultados. 

4: A EPT pela 
trajetória de gestão 

da Rede Federal pelo 
MEC. 

Gestão da 
Rede Federal 

Conhecer o modelo organizacional e as principais 
estratégias e ações institucionais empreendidas 
pelo MEC, junto a essas instituições da Rede 
Federal no período  

Fonte: Elaborado pela autora (2019)  

Considerando a abordagem utilizada para a elaboração do produto educacional, tem-

se que sua aplicação se mostra viável, visto que as tecnologias de informação e 

comunicação, tais como os blogs, segundo Fraga et al (2011), são ferramentas que 

revelam recursos didáticos e pedagógicos com o potencial de facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem. Nesse sentido, apresentam-se também como metodologias 

alternativas que servem como apoio na tarefa de ensinar. Assim, o uso do blog para o 

ensino propicia uma experiência motivadora e instigante, servindo como estímulo à 

construção e reconstrução de saberes, de modo interativo.  

 

Assim sendo, e considerando a perspectiva de que os produtos educacionais não só 

devem ser desenvolvidos, mas também implementados e avaliados “à luz de 

referenciais teóricos atuais sobre ensino-aprendizagem, na perspectiva de superação 

de abordagens comportamentalistas, e sobre avaliação, bem como devem estar 

fundamentados em epistemologias contemporâneas” (OSTERMANN e REZENDE, 

2009, p. 71, apud ALVES e GUTIERRE, 2019, p.03), o blog foi submetido à validação 

de atores externos à pesquisa, visando, assim, colher olhares acerca da sua 

aplicabilidade e aceitação.   
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4.1  ESTRUTURA E LEIAUTE DO BLOG 

 

O blog “ Caminhos da EPT no MEC (1997 a 2017)” conta com a estrutura de leiaute 

dividida em dois menus: Capa inicial e lateral direita, categorizados em 14 (quatorze) 

tópicos, conforme descrito a seguir: 

 

Menu: Capa inicial 

 Apresentação 

 Ponto de partida das trilhas 

 Mapa das trilhas  

Menu: Lateral direita 

 Trilha 1 – A EPT pela trajetória da LDB e de seus regulamentos; 

 Trilha 2 – A EPT pela trajetória dos arranjos institucionais e de gestão do 

MEC; 

 Trilha 3 – A EPT pela trajetória dos programas implementados pelo MEC; e 

 Trilha 4 – A EPT pela trajetória de gestão da Rede Federal pelo MEC 

 Menu dos Materiais de apoio às trilhas  

 Glossário da EPT  

 Guia de Bolso “Organização da EPT”  

 Publicações Institucionais da Setec/MEC (1997 a 2017) 

 Publicações de Estudiosos da EPT  

 Sobre a autora/pesquisadora 

 Sobre o ProfEPT 

 

Os menus e tópicos do blog apresentam um conjunto de informações que detalham 

suas funcionalidades e os conteúdos das trilhas de aprendizagem.  

 

O menu da capa inicial do blog traz três tópicos: Apresentação, que detalha o que é 

o blog; Ponto de partida das trilhas, que apresenta aspectos gerais das trilhas de 

aprendizagem e Mapa das trilhas, que traz em forma de sumário todos os tópicos 

que compõem cada trilha. Conforme detalhado nas figuras a seguir: 
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Figura 4 - Leiaute capa inicial do blog.  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 

Figura 5 - Menu capa inicial - Apresentação  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Figura 6 - Menu capa inicial - Ponto de Partida  

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 

Figura 7 - Menu capa inicial - Mapa das Trilhas  

 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

No menu da lateral direita do blog é possível acessar os tópicos que apresentam os 

conteúdos das quatro “trilhas de aprendizagem” do blog, conforme detalhado nas 

figuras a seguir: 
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Figura 8 - Menu lateral direita - Trilha 1  

 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 

Figura 9 - Menu lateral direita - Trilha 2  

 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Figura 10 - Menu lateral direita - Trilha 3 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 

Figura 11 - Menu lateral direita - Trilha 4   

 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

A lateral direita conta ainda com o “Menu dos materiais de apoio às trilhas”, cujo 

objetivo é disponibilizar informações e referências sobre a EPT, possibilitando a 

realização de novas pesquisas e um maior aprofundamento sobre as temáticas 

tratadas no blog, divididos em quatro seções conforme detalhado nas figuras a seguir: 
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Figura 12 - Menu lateral direita - Menu Material de apoio às trilhas  

 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 

Figura 13 - Menu lateral direita - Glossário da EPT 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Figura 14 - Menu lateral direita - Guia de Bolso “Organização da EPT” 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 
 
 
Figura 15 - Menu lateral direita - Publicações Institucionais Setec/MEC 1997-2017 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Figura 16 - Menu lateral direita - Publicações de Estudiosos da EPT 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Por fim, o menu da lateral direita conta com os tópicos: Sobre a autora/pesquisadora, 

que apresenta a autora e sua motivação para a realização da pesquisa e construção 

do blog e o Sobre o Profept, que traz um breve apanhado sobre o Programa de 

Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), conforme apresentado 

nas figuras a seguir: 

 

Figura 17 - Menu lateral direito - Sobre a pesquisadora/autora do blog 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Figura 18 - Menu lateral direita - Sobre o ProfEPT  

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 
4.2  CONHECENDO OS CONTEÚDOS DAS TRILHAS DO BLOG 

 

Os conteúdos apresentados em cada uma das quatro trilhas de aprendizagem 

descritas no blog, cuja transcrição completa integra o “Apêndice C” desta 

dissertação, foram estruturados e concebidos como instrucionais, a fim de se reverter 

como recurso de aprendizagem autodirigida, tendo o objetivo de despertar em cada 

leitor conhecimento e reflexão sobre o processo de historicidade da EPT no MEC. 

Para tanto, foram divididos em quatro eixos, com a apresentação de informações e 

conteúdos independentes e que, ao mesmo tempo, entrecruzam-se abordando a 

trajetória da institucionalidade da EPT no MEC, com o recorte temporal de 1997 a 

2007, abordado a trajetória da EPT, a partir: i) da LDB e de seus regulamentos; ii) dos 

arranjos institucionais no MEC; iii) dos programas e ações do MEC; e iv) da gestão da 

Rede Federal pelo MEC. 

 

No que concerne à linguagem para apresentação do conteúdo das trilhas, buscou-se 

tornar o texto mais acessível. Para tanto, optou-se por não utilizar o padrão ABNT para 

referenciar a bibliografia consultada. A escolha foi pelo uso de hiperlinks, que remetam 

direto aos textos que se encontram disponibilizados online.   
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Apresenta-se a seguir, uma síntese dos conteúdos de cada uma das trilhas que integra 

o blog “ Caminhos da EPT no MEC (1997 a 2017)”.    

 

a) Trilha 1:  A EPT pela trajetória da LDB e de seus regulamentos 

 

O conteúdo da Trilha 1 foi elaborado com a intenção de abordar, de modo descritivo, 

a trajetória da EPT na LDB e seus regulamentos. Para tanto, apresenta a relação do 

conjunto de normativos que edificaram essa modalidade de ensino, perpassando 

desde i) a LDB em sua concepção inicial conferida à EPT até a sua última alteração 

no ano de 2017; ii) os Planos Nacionais de Educação de 2001-2010 e de 2014-2024 

e suas respectivas metas relacionadas à EPT; iii) os Decretos de Regulamentação da 

LDB com desdobramentos sobre a EPT; e iv) as Resoluções do Conselho Nacional 

de Educação com impacto direto sobre a EPT.O objetivo didático dessa Trilha é 

disponibilizar informações sistematizadas sobre os principais normativos que 

impactaram a EPT, no período de 1997 a 2017. 

 

A importância da abordagem da historicidade da EPT a partir da trajetória da LDB e 

seus regulamentos reside sobretudo em provocar reflexões sobre o modo como foi 

formulado um conjunto de normativos cujos desdobramentos caracterizam as 

transformações dessa modalidade de ensino.  

 

Desse modo, os conteúdos disponibilizados na Trilha 1 fornecem informações 

indispensáveis para a compreensão do arcabouço normativo que orienta a EPT, do 

contexto de mudanças sociais, políticas e econômicas em que os normativos foram 

desenvolvidos e do modo como estes revestiram essa modalidade de ensino como 

política pública vinculada ao processo educativo, ao trabalho, à ciência, à tecnologia 

e à cultura, visando, ao mesmo tempo, o preparo para o trabalho e o exercício da 

cidadania. 

 

Ao percorrer a Trilha 1, é possível observar o modo como foram definidos a forma de 

oferta e os níveis dos cursos, a estrutura curricular, a certificação por competência, a 

articulação da EPT com o ensino médio, dentre outros aspectos igualmente relevantes 

e elucidativos dessa modalidade de ensino.  
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b) Trilha 2:  A EPT pela trajetória dos arranjos institucionais no MEC 

 

O conteúdo da Trilha 2 do blog apresenta de modo descritivo a trajetória dos arranjos 

institucionais no MEC. Para tanto, discorre sobre: i) os nove decretos da estrutura 

regimental do MEC e seus impactos sobre a estrutura da Secretaria de Educação 

Média e Tecnológica (Semtec/MEC) de 1997 a 2003 e a Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica - Setec/MEC (2004), e ii) os documentos analíticos que 

balizaram as diretrizes de gestão da política de EPT, no período de 1997 a 2002 e de 

2003 a 2017, produzidos pelas diferentes equipes de gestão que integraram a 

Semtec/MEC e a Setec/MEC, incluindo a relação dos gestores responsáveis pela 

condução da política de EPT nesse período. 

 

O objetivo didático da trilha é disponibilizar informações sistematizadas sobre 

principais mudanças advindas do período de 1997 a 2017, expressadas sob duas 

perspectivas institucionais: a da estrutura organizacional e a das diretrizes da gestão. 

 

A importância da abordagem da historicidade da EPT a partir da trajetória dos arranjos 

institucionais e as diretrizes de gestão reside sobretudo em provocar reflexões sobre 

o modo como se norteou a gestão e o dinamismo institucional da política de EPT no 

MEC, e os desdobramentos que impactaram ao longo da linha do tempo na 

consolidação dessa modalidade de ensino. 

 

Ao percorrer a Trilha 2, é possível identificar e comparar as principais mudanças na 

estrutura organizacional das linhas gerenciais, eixos finalísticos e de cargos da 

Semtec/MEC e da Setec/MEC, e ainda as diretrizes de gestão empreendidas no 

período e que retratam duas perspectivas distintas sobre a condução da política da 

EPT no MEC. 

 

c) Trilha 3:  A EPT pela trajetória dos programas e ações do MEC 

 

A Trilha 3 do blog, traz como conteúdo um conjunto de informações que retratam de 

modo descritivo a trajetória dos principais programas de EPT implementados pelo 

MEC, a partir dos seus normativos de estruturação, os objetivos, o público-alvo e as 

metas inicialmente estabelecidas, bem como os resultados decorrentes do período. O 
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objetivo didático dessa Trilha é disponibilizar informações sistematizadas sobre os 

principais programas que impactaram na política de EPT, no período de 1997 a 2017. 

 

Para operacionalizar seu objetivo didático, os conteúdos da Trilha 3 do blog, abordam 

a partir da linha do tempo cronológica e tendo por base, o conceito de programa, em 

políticas públicas, o conjunto de 10 programas implementados no período, sendo eles: 

i) Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP); ii) Escola de Fábrica; 

iii) Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja); iv) Programa Brasil 

Profissionalizado; v) Rede e-Tec; vi) Programa de Formação Profissional em Serviço 

dos Funcionários da Educação (Profuncionário); vii) Acordo de Gratuidade; viii) Rede 

Nacional de Certificação Profissional (Rede CERTIFIC); ix) Programa Nacional 

Mulheres Mil; e x) Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec). 

 

A importância da abordagem da historicidade da EPT a partir dos programas de EPT 

implementados pelo MEC reside sobretudo em provocar reflexões sobre o modo como 

as metas definidas nesses programas impactaram no seu alcance, bem como lançar 

olhares sobre sua efetividade e retorno à sociedade, e ainda, de que forma 

contribuíram para consolidar a EPT como política voltada ao preparo para o trabalho 

e exercício da cidadania. 

 

Ao percorrer a Trilha 3, é possível identificar a atuação da Semtec/MEC e da 

Setec/MEC, nos processos de “formulação, planejamento, coordenação, 

implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas de EP, por 

intermédio dos programas implementados no período, comparando as principais 

convergências/ diferenças no modelo de gestão desses programas e ainda, um 

arrazoado dos principais resultados, conforme dados consolidados e oficialmente 

analisados. 

 

d) Trilha 4:  A EPT pela trajetória de gestão da Rede Federal pelo MEC 

 

O conteúdo da Trilha 4 reúne e apresenta de modo descritivo a trajetória da EPT, a 

partir da gestão da Rede Federal pelo MEC. Para tanto discorre sobre i) os principais 
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arranjos institucionais adotados pelo MEC na gestão das instituições da Rede Federal, 

que perpassaram de 1997 a 2017, decorrentes dos nove decretos de estrutura 

regimental do MEC e ii) as principais estratégias de gestão empreendidas pelo MEC 

junto a essas instituições no período, citando os normativos que as instituíram.  

 

O objetivo didático da trilha é abordar é disponibilizar informações sistematizadas que 

abordem as principais estratégias que impactaram na Rede Federal, no período de 

1997 a 2017, sob a ótica da estrutura organizacional e das estratégias de gestão. 

 

Para operacionalizar seu objetivo didático, os conteúdos da Trilha 4 do blog, no que 

concerne as estratégias de gestão adotada pelo MEC perante a Rede Federal,  foram 

estruturados, a partir da perspectiva cronológica, que reuniu um conjunto de 17 temas, 

sendo eles: i) a Reforma da Educação Profissional e a Rede Federal, ii) a vedação e 

a retomada das transformação das Escolas Técnicas Federais em CEFETs; iii) a 

obrigatoriedade de Percentual de oferta de cursos de EPT integrada a Educação de 

Jovens e Adultos; iv) os Planos de Expansão da Rede Federal – Fase I, II e III, v) a 

Institucionalização da Rede Federal pela Lei nº 11.892/2008; vi) a Carreira de 

Magistério EBTT e de Técnicos Administrativos em Educação; vii) o Centenário da 

Rede Federal; viii) a Matriz Orçamentária; viii) a Renapi; ix) o Reconhecimento de 

Saberes e Competências; x) as Cotas sociais na Rede Federal; xi) os Critérios para a 

expansão e organização dos Institutos Federais; xii) as Diretrizes atuação docente na 

Rede Federal; xiii) o Paflor; xv) o Modelo de Dimensionamento de Cargos, xvi) os 

Polos de Inovação; e xvii) o ProfEPT. 

 

A importância da abordagem da historicidade da EPT a partir da trajetória da gestão 

da Rede Federal pelo MEC reside sobretudo em provocar reflexões sobre o modo 

como, o percurso das instituições que integram a Rede Federal, iniciado há mais de 

100 anos com as Escolas de Aprendizes Artífices, em 1909, confunde-se com a 

trajetória da EPT no Brasil, impacta na consolidação da política da EPT no país.  

 

Ao percorrer a Trilha 4, é possível identificar e comparar as principais reconfigurações 

vivenciadas pela unidade organizacional responsável pela gestão da Rede Federal na 

Semtec/MEC e na Setec/MEC, perpassando de um processo finalístico, em 1997, a 

uma linha gerencial (Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal) em 2017, e ainda 
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diversas ações estratégicas empreendidas pelo MEC, a partir de 2004, com o objetivo 

de retomar e expandir a atuação dessas instituições. 

 

Os conteúdos apresentados nas quatro trilhas são acompanhados de recursos visuais, 

tais como figuras e quadros elaborados e/ou adaptados pela autora, buscando 

simplificar e disponibilizar as informações de modo mais organizado e didático. Além 

de promover um maior estímulo à leitura na ferramenta virtual, esses recursos visuais 

facilitam a organização e a aprendizagem de ideias complexas.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1  ACHADOS MAIS RELEVANTES  

 

Dentre os achados mais relevantes da pesquisa, a partir da descrição dos conteúdos 

que integram o produto educacional (blog) e apresentados no “Apêndice C” dessa 

dissertação, foi possível evidenciar que a trajetória da EPT perpassou por 

transformações normativas e de gestão ancorada em dois projetos antagônicos, que 

conferiram diferentes perspectivas políticas, sociais e econômicas à EPT, delimitados 

entre o período de 1997 a 2002 e de 2003 a 2016, e mais recentemente, em 2017. 

 

Os dois projetos antagônicos da EPT durante o período analisado foram se 

materializando, a partir da desarticulação normativa ocasionada, essencialmente, pela 

incipiente redação dada à EPT na Lei nº 9.394/1996, descrita somente em três 

pequenos artigos (à época), que não aprofundaram os regramentos de sua 

organização. Assim, coube aos decretos normatizadores e às resoluções no CNE 

especificar, dentre outros, o planejamento e a forma de oferta, a carga horária e a 

organização curricular. 

 

Essa desarticulação, inclusive cronológica, resultou em sombreamentos, incoerências 

e, em alguns casos, ausência de regulamentação que, ora fez a educação profissional 

avançar, ora recuar à luz da própria legislação. A exemplo disso, podemos citar a 

própria LDB que, em 1996, apresentava a EPT como “Educação Profissional”, voltada 

às aptidões da vida produtiva, integrada às diferentes formas de educação, dentre 

elas o ensino médio. No entanto, não especificava as formas de integração e, ao 

mesmo tempo, definia a possibilidade de articulação, facultativa, ao ensino médio.  

 

Assim, coube ao Decreto nº 2.208/1997 e à Resolução nº 04/1999 regrar a 

organização da EPT, o que possibilitou impor uma organização curricular própria e 

independente do ensino médio, que seria desenvolvido, somente, nas formas 

concomitante e subsequente. 

 

Outro ponto a se destacar é a edição do Decreto nº 5.154/2004, em 2004, que atribuiu 

nova organização à EPT, alterando, dentre outros, sua premissa de atuação em 
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função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica, as nomenclaturas dos cursos e 

a forma de articulação da EPT com o ensino médio, nas formas integrada, 

concomitante e subsequente, valendo-se, para tanto, das previsões contidas, 

simultaneamente, no capítulo II e III da LDB.  Essas alterações, por sua vez, só foram 

absorvidas pela LDB, em 2008, a partir da edição da Lei nº 11.741/2008.  

 

Cabe ainda destacar que, em 2017, a LDB passou por nova alteração, por força da 

Lei nº 13.415/2017, reeditando um inciso dentro do art. 36, para possibilitar, 

novamente, a articulação, facultativa, da EPT no ensino médio, por intermédio do 

itinerário da "Formação Técnica e Profissional”. Desse modo, a LDB voltou a contar 

com duas previsões, simultâneas, em capítulos separados para tratar da oferta EPT.  

 

Do ponto de vista normativo, o que mais chama a atenção para a desarticulação 

normativa que trata da EPT refere-se à Educação Profissional Tecnológica de 

Graduação, como foi possível evidenciar no item que aborda as resoluções do CNE. 

Esses cursos, atualmente, são regidos por quatro normativos distintos: a Resolução 

CNE/CP Nº 03/2002, ainda em vigor, mesmo tendo sido estruturada a partir do 

Decreto nº 2.208/1997, que foi revogado em 2004; os pareceres de fundamentação 

do CNE nº 436/2001 e 277/2006; e o Decreto nº 9.235/2017. 

 

Do ponto de vista da estrutura organizacional, foi possível identificar que os arranjos 

institucionais do MEC, voltados a atender à EPT foram se reconfigurando ao longo do 

tempo, em decorrência, dentre outros, da desagregação de competências, 

desarticulação de eixos finalísticos e evolução ou involução de cargos de direção. A 

exemplo, da desarticulação dos eixos finalísticos, destaca-se o monitoramento, que 

ora figura na linha gerencial de políticas, ora na linha gerencial de programas, e em 

determinado momento não figura mais como eixo da Secretaria. Do mesmo modo, 

aconteceu com o eixo de avaliação do conjunto da política de EPT, imprescindível 

para a boa gestão, que deixa de integrar os eixos da Secretaria, a partir de 2012. 

 

Como impacto dessa desarticulação organizacional, destaca-se a ausência do 

processo de monitoramento e avaliação dos programas de EPT implementados 

pelo MEC e descritos na trilha 3. A ausência do monitoramento e avaliação de políticas 

e programas, impossibilita, entre outros, a mensuração do seu alcance e impacto junto 
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à sociedade. Não sendo possível assim identificar quais as correções de rumo 

necessárias à formulação de novos políticas e programas. Conforme preconizado pelo 

“Guia Prático de análise ex post” instrumento utilizado pelo Governo Brasileiro para a 

avaliação de suas políticas púbicas, e descrita no enxerto a seguir:  

a verificação da efetividade de uma política passa, necessariamente, por seu 
monitoramento e sua avaliação. Avaliações qualificadas que produzam 
resultados confiáveis possibilitam o aprimoramento de políticas e justificam 
investimentos ou economia de recursos, já que evidenciam se os resultados 
esperados estão sendo alcançados e se os recursos estão sendo utilizados 
de modo eficiente. Assim, no contexto das políticas públicas, essas análises 
desempenham papel essencial na determinação e no alcance dos objetivos 
e das prioridades de governo. (BRASIL, 2018) 

No que concerne às diretrizes de gestão da EPT adotadas pelo MEC, registre-se que 

as mudanças de paradigma, naturalmente produzidas pelo antagonismo dos projetos 

que orbitaram em torno da EPT, promoveram rupturas que impactaram em disputas 

de poder sobre à EPT dentro do MEC e também sob a condução da gestão da Rede 

Federal, colocando essas instituições como instrumento de disputa política.  

 

A exemplo da disputa de poder em torno da EPT no MEC, destaca-se a 

desagregação da competência estratégica de coordenar o ensino médio, a partir de 

2004. Essa desagregação se contrapôs ao que estabelecia o Decreto nº 5.154/2004 

que, expressamente, a retomava da integração e articulação das duas modalidades 

de ensino, e também a própria diretriz de gestão de “nortear a organização da 

educação profissional e tecnológica, vinculada ao ensino médio’, encampada em 2004.  

Assim, produziu-se uma incoerência normativa e de gestão entre a Setec e a 

Secretaria de Educação Básica – SEB.  

 

No que concerne aos impactos na gestão da Rede Federal pelo MEC, destaque-se 

a vedação dada em 1998 para a criação de novas unidades federais de EPT 

desatrelada do projeto da Reforma da Educação Profissional edificado à época. 

 

Outro ponto que merece destaque, referente às recorrentes mudanças nos arranjos 

organizacionais, é a alta rotatividade dos gestores responsáveis pela agenda 

estratégica da política de EPT no MEC. Embora o atributo da flexibilidade de gestão, 

seja fator proveniente do processo democrático, é necessário contar com diretrizes 

que norteiem tais mudanças, de modo a garantir a capacidade da Administração 

Pública de enfrentamento dos desafios e atendimento às demandas da sociedade.  
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Assim, para a construção e execução de uma agenda bem-sucedida, é necessário 

que haja aprendizagem organizacional, algo que requer continuidade. O que se 

observa, contudo, é que, no período de vinte anos, a alternância de gestão alcançou 

dez secretários, conferindo a média de pouco mais de dois anos à frente da condução 

da política. 

 

Nesse contexto, a título de reflexão, como resultado dos achados da pesquisa 

trazidos a partir da abordagem histórica, vislumbra-se contribuir com a compreensão 

do atual estágio da EPT e com novas discussões sobre os futuros direcionamentos 

dessa política, pelos vários atores institucionais que a integram, em especial os atuais 

e novos servidores da Setec/MEC, e que estes sejam norteados pelos ensinamento 

de Bucci (2006), que defende que “o Estado é sujeito simultaneamente político e 

normativo”. Portanto, suas ações não podem prescindir de um tratamento organizativo 

adequado. Nesse sentido, o Estado deve buscar garantir que essas ações funcionem 

como alicerce para a execução das políticas públicas. 

 

5.2  VALIDAÇÃO DO BLOG 

 
No que concerne a validação do produto educacional, após a devolução dos 

questionários pelos respondentes, foram realizadas as tabulações e as análises 

quantitativas dos dados primários obtidos a partir das questões de múltipla escolha e 

uma análise qualitativa das sugestões e respostas às questões abertas.  

 

Com base nos dados sistematizados, foram identificados os aspectos do produto 

educacional que têm avaliação unânime e também destacadas aquelas respostas que 

destoam das demais, para uma verificação mais apurada. 

 

Para facilitar a compreensão dos resultados da etapa de validação, foram elaborados 

gráficos e também tecidas algumas observações, conforme segue. Vale esclarecer 

que as questões foram reduzidas de modo a caber nos gráficos. Sua versão 

integral encontra-se no “Apêndice A” desta dissertação, onde se encontra o modelo 

de questionário completo, conforme utilizado para a validação. 
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5.2.1 Análise quantitativa às respostas do instrumento de validação 

 

No tocante às questões referentes à adequação técnica e cientifica do produto 

educacional, agrupadas no Bloco A1, que tinha por objetivo verificar a adequação 

técnica e científica do material disponibilizado no blog de acordo com sua finalidade 

e com o perfil geral de seu público-alvo, os 10 respondentes foram unânimes, com 

exceção de 1 resposta à questão nº 7, que considerou que o material bibliográfico 

utilizado é parcialmente pertinente e atualizado, como se observa no gráfico 1. 

 

Em suma, o Bloco A1 obteve 99% de aprovação plena de seus itens. 1% atende 

parcialmente à adequação técnica e científica. Portanto, as respostas apontam que o 

material disponibilizado no blog está adequado técnica e cientificamente, atendendo 

à finalidade proposta, de acordo com os respondentes.  

Gráfico 1 - Respostas quanto à adequação técnica e científica (nº absoluto) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos questionários de validação (2019) 

Quanto às questões referentes à aprendizagem e comunicação do produto 

educacional, agrupadas no Bloco B1, que tinha por objetivo avaliar se o texto favorece 

a aprendizagem/ difusão do conhecimento e se a linguagem utilizada é adequada à 

finalidade, apenas 2 perguntas receberam avaliação parcial.  

A questão nº 2 indagou se “É oferecida oportunidade de consulta a outros 

autores/estudos relacionados aos temas propostos?”e a questão nº 5 perguntou se 

“O blog utiliza uma linguagem diversificada (texto, figuras, gráficos, tabelas/quadros, 
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etc.)?”. Conforme se observa no gráfico 02 a seguir, 2 respondentes consideraram 

que oportunidade de consulta a outros autores/estudos é oferecida parcialmente e um 

respondente considerou que a linguagem utilizada no blog é parcialmente 

diversificada.   

 

Em suma, o Bloco B1 obteve 95% de aprovação plena de seus itens. Foi 

considerado que 5% dos itens atendem parcialmente aos objetivos de aprendizagem 

e comunicação. Portanto, as respostas apontam que o texto favorece a 

aprendizagem/ difusão do conhecimento e a linguagem utilizada é adequada à 

finalidade. 

Gráfico 2 - Respostas quanto à aprendizagem e comunicação (nº absoluto) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos questionários de validação (2019) 

No que se refere às questões sobre a autonomia e responsabilidade social, 

agrupadas no bloco B2, com o objetivo de avaliar se o conteúdo e a forma de 

abordagem em trilhas de aprendizagem favorecem a autonomia do sujeito frente à 

sua aprendizagem, os 10 respondentes foram unânimes ao considerar que a 

abordagem em trilhas de aprendizagem favorece a construção de valores como 

participação ativa e autonomia no processo de aprendizagem e ainda que os 

conteúdos do blog são apresentados de modo a não induzir à discriminação ou ao 

preconceito de qualquer espécie.  

A aprovação plena do Bloco B2 foi de 100% de seus itens. Para os respondentes, a 

abordagem em trilhas de aprendizagem favorece a participação ativa e autonomia na 

aprendizagem e os conteúdos do blog são apresentados com responsabilidade social.  
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Gráfico 3 - Respostas quanto à autonomia e responsabilidade social (nº absoluto) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos questionários de validação (2019)  

No tocante às questões referentes à arquitetura da informação do produto 

educacional, agrupadas no Bloco B3, que tinha por objetivo investigar se as 

informações do blog estão organizadas de forma a garantir a compreensão e 

exploração do conteúdo, os participantes apresentaram alguma variação nas suas 

respostas. A perguntas nº 2, 3, 4 e 5 obtiveram 2 ou 1 avaliações como “parcialmente”, 

como se observa no gráfico 4.  

Essa variação nas respostas chamou a atenção desta pesquisadora, sobretudo 

porque os elementos textuais mencionados nas perguntas já constavam no blog. Por 

exemplo: as trilhas já continham uma apresentação geral e o blog já apresentava 

materiais complementares para ampliar as fontes de informação e pesquisa.  

 

Contudo, uma vez que 2 dos respondentes perceberam tais itens como “parciais”, 

estas informações foram comparadas às sugestões recebidas, permitindo uma 

melhor compreensão dessa percepção, como se verá mais adiante, nas análises 

qualitativas.  

 

Em suma, o Bloco B3 obteve 90% de aprovação plena de seus itens. 10% dos itens 

atendem parcialmente às necessidades de arquitetura da informação. As respostas 

indicam que as informações do blog estão estruturadas de forma adequada, 

promovendo a compreensão e exploração do conteúdo. 
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Gráfico 4 - Respostas quanto à arquitetura da informação (nº absoluto) 

 

Fonte: Elaboração da autora, a partir dos questionários de validação (2019) 

No tocante às questões referentes à apresentação do produto educacional, 

agrupadas no Bloco B4, que tinha por objetivo avaliar se as informações estão 

apresentadas de forma adequada, incluindo citações, links e referências bibliográficas, 

os participantes também apresentaram certa variação nas suas respostas. Ademais, 

3 validadores não responderam à pergunta de nº 6. Cada uma das perguntas nº 1, 2, 

3 e 4 obtiveram 1 avaliação como “parcialmente”. A pergunta nº 5 indagou se as 

ilustrações (gráficos, esquemas, tabelas/quadros etc) estão com título e fonte, 

conforme a norma da ABNT. 2 respondentes consideraram que estão parcialmente 

atendendo à referida norma, como se observa no gráfico 5. 

 

Resumidamente, o Bloco B4 obteve 83% de aprovação plena de seus itens. Para 

17% dos itens, considerou-se que atendem parcialmente às necessidades de 

apresentação do produto educacional. As respostas indicam necessidades de 

aprimoramento nas citações, links e referências bibliográficas. 

 

Nesse sentido, embora inicialmente se tenha optado pela utilização da norma ABNT, 

percebeu-se que não era prática para uso no blog. Optou-se, assim, por sua 

substituição por hiperlinks. Além de deixarem o conteúdo na tela visualmente menos 

poluído, permitem o acesso aos documentos e publicações referenciados a partir de 

um simples toque. 
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Gráfico 5 - Respostas quanto à apresentação do blog (nº absoluto) 

 

Fonte: Elaboração da autora, a partir dos questionários de validação (2019)  

Vale ressaltar, portanto, que 93% dos itens de todo o questionário foram 

considerados plenamente adequados e 7% parcialmente adequados, o que aponta 

um resultado muito positivo do produto educacional, confirmando sua validade.  

 

5.2.2 Análise qualitativa às respostas do instrumento de validação 

 

As questões abertas permitiram que os respondentes discorressem livremente sobre 

os objetivos de cada bloco de perguntas e ainda que fizessem sugestões à 

pesquisadora sobre o produto educacional.  Nesse sentido, as respostas 

encaminhadas deram ainda maior clareza da percepção dos respondentes sobre a 

validade do produto educacional e também sugeriram aprimoramentos na 

apresentação do blog, de modo a facilitar a leitura e o acesso aos conteúdos. A seguir, 

são tecidas algumas considerações sobre as contribuições encaminhadas pelos 

validadores, destacando temas específicos, inclusive com a transcrição de algumas 

respostas. 

a) Escolha da ferramenta/ do blog: 
 

A respeito do uso de blog como ferramenta escolhida para a divulgação de 

conhecimento sobre a trajetória da EPT, as respostas livres corroboram as análises 

quantitativas, e indicam que a proposta é tecnicamente viável, sendo elogiada pelos 

validadores como algo dinâmico, adequado, inovador e útil para a finalidade proposta, 

conforme se observa nos trechos a seguir: 
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O Blog como um todo tem uma dinâmica bastante adequada e funcional.  
[...] 
O Blog está muito bem escrito, agradável visualmente e com texto que 
demonstra o esforço de estudo e pesquisa da autora. 
Importante sinalizar que o BLOG se constitui em importante fonte para 
organização de processos de formação continuada de servidores em serviço, 
podendo ser oferecido em módulos independentes e também como uma 
trajetória contínua. Desse ponto de vista, se reverte em material de ampla 
utilização pela SETEC.  

(Respondente 1) 
 
Ferramenta inovadora e extremamente útil não apenas para atuais e futuros 
servidores da SETEC, como para qualquer interessado, de perfil acadêmico 
ou profissional, no tema da EPT. 

 (Respondente 2) 
 

b) Abordagem por trilhas de aprendizagem: 
 

Em relação à forma de abordagem, seguem trechos de respostas que validam a 

escolha pelas trilhas de aprendizagem: 

A opção pela organização do conteúdo em Trilhas Formativas confere uma 
estratégia didática que não só facilita a compreensão do texto como o torna 
perfeitamente adequado a um processo formativo. 
A construção das trilhas por meio de trajetórias específicas ofereceu uma 
diversidade de olhares, bastante enriquecedora.  

(Respondente 1) 
 

A ideia de utilizar o método das trilhas é tão boa que acho que merece estar 
mais explicada para que seja devidamente valorizada. Na verdade, trata-se 
quase que de uma “meta-aprendizagem”: é uma metodologia de 
aprendizagem (trilhas), amplamente utilizada para a aprendizagem em 
“cursos técnico” (EPT), sendo usada para promover a aprendizagem no tema 
da EPT. 
Nunca é demais retomar e reforçar, sempre que possível, o princípio de que 
as trilhas são ferramentas de formação (sobretudo em EPT) e estão aqui no 
blog como instrumento a ser utilizado por quem deseja se capacitar /aprender 
sobre a historicidade da EPT no MEC. 

(Respondente 2) 

 

c) Arquitetura da Informação e apresentação do produto educacional: 
 

Em esclarecimento às dúvidas suscitadas pela variação das repostas aos Blocos B3 

– Arquitetura da Informação e B4 - Apresentação, visto que as trilhas já continham 

uma apresentação geral e que o blog já apresentava materiais complementares para 

ampliar as fontes de informação e pesquisa, identificou-se nas respostas livres que 

era necessário reorganizar a forma de apresentação, dando maior destaque a 

determinadas informações no blog. Tal percepção foi provocada, sobretudo, por 

sugestões tais como as que seguem: 
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Dentro de cada trilha, antes de iniciar o texto, poderia ser interessante 
apresentar o “sumário” com links para os títulos e subtítulos que serão 
tratados. Isso daria ao leitor a opção de ir direto para o tópico de seu interesse. 

(Respondente 1) 

a) Que os capítulos de cada trilha também tenham link no Mapa das Trilhas 
b) que a descrição da trilha com o índice dos capítulos apareça também no 
início do texto da própria trilha, com link de acesso direto, conforme sugestão 
acima. 
Respondi parcialmente ao item 3 porque entendo que, embora a informação 
esteja clara, se houver link direto do mapa das trilhas para cada capítulo isso 
pode facilitar o acesso à informação. 

(Respondente 2) 

Como desdobramento das avaliações e sugestões recebidas, foi criado um post, 

colocado em destaque na página inicial do blog, contendo o Mapa das Trilhas, com 

sumário e hiperlink para cada uma das trilhas.  

 

Ademais, foram reorganizados os itens da barra de menu, de modo a dar clareza 

quanto aos materiais de apoio disponíveis no blog, aumentando sua visibilidade e 

facilitando seu acesso. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O processo que resultou na elaboração desta pesquisa emergiu de inquietações 

acerca dos caminhos e identidade da institucionalização da EPT no MEC, tendo como 

perspectiva, a concepção de tempo e narrativa defendida pelo filósofo e pensador 

francês Paul Ricoeur. Assim, buscou-se investigar os traços constitutivos da 

institucionalidade da EPT no MEC, no período de 1997 a 2017. Para tanto, o estudo 

se valeu de extensa pesquisa bibliográfica e análise de documentos oficiais 

produzidos pelo MEC no período, que resultou na elaboração do produto educacional, 

o blog intitulado “Caminhos da EPT no MEC (1997 a 2017)”. 

  

Visto que o tema faz parte de meu percurso de vida e é presente em minha rotina de 

servidora pública, exigiu-me uma vigilância constante, enquanto pesquisadora, para 

contornar o delicado problema epistemológico de relação entre sujeito e objeto na 

pesquisa e na construção dos saberes. Tal preocupação foi amenizada à medida em 

que pude recorrer aos documentos normativos como referência constante e também 

como “régua”, a partir da qual pude balizar meu papel de pesquisadora, buscando 

algum distanciamento e neutralidade. Essa decisão possibilitou lançar novos olhares, 

inclusive para rever conceitos e narrativas antes estabelecidas como “mantras” muitas 

vezes repetidos e assimilados como verdades absolutas.  

 

Conforme descrito no produto educacional, ao discorrer sobre a trajetória da EPT no 

MEC à luz dos normativos e documento oficiais, tendo como recortes: as 

regulamentações da LDB; os diferentes arranjos institucionais; os programas de EPT 

implementados pelo MEC e as estratégias de gestão adotadas pelo MEC perante a 

Rede Federal, foi possível perceber, a partir das narrativas abordadas, uma visão mais 

ampliada da própria identidade da EPT, respaldando a compreensão desta 

pesquisadora de que a EPT é um terreno de disputas que perpassou a linha do tempo, 

marcada por transformações e reconfigurações vivenciadas e influenciadas por 

diferentes agentes que participaram e participam de suas disputas e contradições. 

 

Esse entendimento ancora-se, dentre outros, a partir do olhar empreendido aos 

documentos emanados para retratar as diretrizes de gestão, em dado momento da 

história, sendo possível elucidar, dentre outros, que os diferentes ciclos de gestão 



76 
 

responsáveis por conduzir a pauta da EPT nortearam-se na defesa de ideários que se 

atrelam a grupos de diferentes matizes ideológicas, relegando-se assim, a segundo 

plano, o trato da impessoalidade que se impõe àqueles que estão investidos no papel 

de agentes públicos, responsáveis pela busca de eficiência e efetividade das políticas 

púbicas e seu retorno à sociedade. 

 

Nessa perspectiva, o processo de gestão da política de EPT, conforme percepção 

desta pesquisadora, reverteu-se durante o período estudado de incongruências que 

se repetem e que comprometem o efetivo alcance estratégico da EPT e seu 

reconhecimento junto à sociedade, em especial perante àqueles que vislumbram nela 

o poder de transformação social. 

 

Os recortes abordados pela pesquisa, e descritos no produto educacional, revelaram 

aspectos críticos para a análise. Nas lacunas deixadas pela redação incipiente dada 

à EPT na LDB, a desarticulação normativa deu espaço para o surgimento e 

materialização de dois projetos antagônicos da EPT. De tal desarticulação decorrem 

ainda fragilidades como a regulamentação da Educação Profissional Tecnológica de 

Graduação, que é regrada, atualmente, por uma multiplicidade de normativos, todos 

simultaneamente vigentes. Esse cenário, pode incidir na consecução da qualidade da 

oferta desses cursos. 

 

No tocante às fragilidades identificadas na trajetória da EPT em relação aos arranjos 

institucionais do MEC, chama especial atenção desta pesquisadora a ausência do 

processo de monitoramento e avaliação dos programas de EPT implementados pelo 

MEC, resultando na implementação de programas revestidos como “novos” mas 

permeados e carregados da identidade de programas executados anteriormente, ou 

“velho” por assim dizer, fazendo alusão a Araújo (2010), caracterizando-se assim, 

como o “Velho travestido de novo”.  

 

Vale ressaltar que a precariedade no monitoramento e avaliação implicam, 

diretamente, na criação de programas pouco inovadores e que, na prática, perpetuam 

escolhas e estratégias que não foram mensuradas. Portanto, não há como balizar se 

resultaram em maior efetividade e retorno à sociedade.   
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Acerca do produto educacional resultante desta pesquisa, importa destacar que sua 

implementação no formato de mídia digital (blog), buscou sistematizar a historicidade 

do período estudado, possibilitando que os atores que integram ou integrarão a 

Setec/MEC se apropriem dos resultados advindos deste estudo e construam suas 

próprias críticas e percepções sobre a trajetória da EPT. 

 

Para tanto, no blog “Caminhos da EPT no MEC (1997 a 2017)”, a trajetória da EPT 

é apresentada a partir dos quatro recortes identificados e desenvolvidos na pesquisa. 

A apresentação seguiu a abordagem de trilhas de aprendizagem, com conteúdos 

descritivos, evitando propositadamente as afirmações de caráter analítico. Assim, o 

produto educacional demonstra a atitude pedagógica frente ao que pode ser sugerido 

aos diversos atores da EPT, para que possam (re)pensar a identidade dessa 

modalidade de ensino, bem como novas estratégias na gestão dessa política pública.  

 

Cumpre destacar que a construção do blog orientou-se pela intenção de disponibilizar 

conteúdos para a difusão do conhecimento, para a autoinstrução e para a 

aprendizagem colaborativa. Para o estímulo ao aprofundamento nos temas e para 

promover as mais diversas perspectivas e visões, conteúdos de apoio às trilhas, foram 

disponibilizados no blog: um glossário de termos e expressões próprias da EPT; um 

Guia de Bolso da Organização da EPT; Publicações institucionais da Setec/MEC; e 

ainda mais de 120 Publicações de estudiosos sobre diversas temáticas da EPT, 

buscando garantir pluralidade de autores e visões. 

 

Enquanto ferramenta didática que tem seu alcance ampliado por meio da internet, e 

como um instrumento que permite a colaboração dos leitores por meio de comentários 

aos conteúdos disponibilizados, espera-se que o blog reúna leitores interessados na 

temática da EPT e se torne um espaço virtual dinâmico de aprendizagem colaborativa.  

 

Assim, como resultado final de toda esta enriquecedora trajetória pessoal no Mestrado 

Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, vislumbra-se que o blog 

“Caminhos da EPT no MEC (1997 a 2017)” tenha vida longa e inspire novas 

pesquisas e a construção de pautas políticas e pedagógicas em favor do 

fortalecimento da institucionalização da EPT.  
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Por fim, conclui-se tendo agora clareza de que a identidade das narrativas e das 

trajetórias percorridas constituem significados para que a EPT possa se reinventar. 

Percebo ainda, que a aproximação com essa reinvenção resulta das contingências e 

peripécias da minha própria sobrevivência diária no serviço público. Desde o início 

ansiou-se por esta conclusão, conforme Ricoeur:  

[….] essa conclusão não é logicamente implicada por algumas premissas 
anteriores. Ela dá a história um “ponto final”, o qual, por sua vez, fornece o 
ponto de vista do qual a história pode ser percebida como formando um todo. 
Compreender a história é compreender como e por que os episódios 
sucessivos conduziram a essa conclusão, a qual, longe de ser previsível, 
deve ser finalmente aceitável, como congruente com os episódios reunidos. 
(RICOEUR, 1994, p.105).  
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APÊNDICE A – Ficha de Validação do Produto Educacional 

 
 

FICHA DE VALIDAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 
 
Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) 
Jussara Cardoso Silva Freitas – Mestranda 
Produto educacional: Blog “Caminhos da EPT no MEC (1997 a 2017)” 
 
Com o objetivo de facilitar a validação do produto educacional acima mencionado, 
solicita-se o preenchimento desta ficha, após acessar o blog pelo link 
https://eptnomec.blogspot.com/. Os(as) validadores(as) têm total liberdade para 
contribuir com sugestões de melhoria. Para tanto, podem utilizar o campo livre ao final 
de cada bloco.  
 
Identificação do(a) validador(a): 
Nome 
completo:________________________________________________________ 
Data:_____/12/2019. 
 
Legenda/Códigos: 
N – não; 
S – sim e 
P - parcialmente. 
 
A) CONTEXTO PERFIL PROFISSIONAL 

A1) ADEQUAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA  
Objetivo: verificar a adequação técnica e científica do material, a partir do objetivo 
do blog e do perfil geral de seu público-alvo (os agentes públicos que atuam ou irão 
atuar na Setec/MEC. 

Item Quesito S N P 
1  Os conteúdos são necessários ao perfil profissional dos 

agentes públicos lotados na Setec/MEC?  
   

2  A forma de abordagem contribui para desenvolver nos 
agentes públicos conhecimentos necessários para a atuação 
profissional na Secretaria? 

   

3 Os conceitos, fatos, programas, leis e procedimentos são 
utilizados de maneira esclarecedora? 

   

4 As informações e os conteúdos de apoio apresentam a 
Educação Profissional e Tecnológica refletindo conceitos 
adequados desta área temática? 

   

5 Os elementos extratextuais (figuras, gráficos, 
tabelas/quadros, esquemas e outras ilustrações) estão 
tecnicamente corretos? 

   

6 A sequencia e a estruturação dos conteúdos em trilhas de 
aprendizagem são adequadas para a difusão do 
conhecimento? 

   

7 O material bibliográfico utilizado é pertinente e atualizado?    

8 Os links e materiais de apoio contribuem para o 
aprofundamento no tema?. 

   

https://eptnomec.blogspot.com/
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B) CONTEXTO PEDAGÓGICO OU EDUCACIONAL 

 

B3) ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO  
Objetivo: avaliar se as informações estão organizadas de forma a garantir a 
compreensão e exploração do conteúdo. 

Ite
m 

Quesito S N P 

9 O uso de blog como ferramenta de divulgação de 
conhecimento é tecnicamente viável? 

   

10 O uso de blog como ferramenta de troca de conhecimento é 
tecnicamente viável? 

   

11 Gostaria de sugerir alguma melhoria técnica e científica do material, a 
partir do objetivo do blog e do perfil geral de seu público-alvo?  

Sugestão: 

B1) APRENDIZAGEM E COMUNICAÇÃO 
Objetivo: avaliar se o texto favorece a aprendizagem/ difusão do conhecimento e se 
a linguagem utilizada é adequada à finalidade. 

Item Quesito S N P 
1 O texto favorece/incentiva o desenvolvimento da crítica, reflexão 

e aprofundamento dos temas? 
   

2 É oferecida oportunidade de consulta a outros autores/estudos 
relacionados aos temas propostos? 

   

3 O texto é apresentado de maneira coerente e consistente com a 
abordagem de trilhas de aprendizagem e com o objetivo 
proposto?  

   

4 A linguagem é apropriada e empregada em conformidade com 
as normas da língua portuguesa? 

   

5 O blog utiliza uma linguagem diversificada (texto, figuras, 
gráficos, tabelas/quadros, etc.)? 

   

6 A linguagem utilizada é adequada do ponto de vista didático?    

7 Gostaria de sugerir alguma melhoria para o favorecimento da 
aprendizagem/ difusão do conhecimento ou ainda sobre a linguagem 
utilizada? 
Sugestão: 
 

B2) AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 
Objetivo: avaliar se o conteúdo e a forma de abordagem em trilhas de aprendizagem 
favorecem a autonomia do sujeito frente à sua aprendizagem. 

Item Quesito S N P 
1 .A abordagem em trilhas de aprendizagem favorece a construção 

de valores como participação ativa, e autonomia no processo de 
aprendizagem? 

   

2 Os conteúdos são apresentados de modo a não induzir à 
discriminação ou ao preconceito de qualquer espécie? 

   

3 Gostaria de sugerir alguma melhoria para a autonomia do sujeito frente à sua 
aprendizagem? 
Sugestão: 
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1 As trilhas e seções são organizadas de modo a facilitar a leitura e 
a compreensão? 

   

2 Cada trilha contém uma apresentação geral destacando as 
informações e conhecimentos que serão 
desenvolvidos/apresentados? 

   

3 Os títulos e subtítulos estão estruturados de forma clara?    

4 São apresentadas sínteses para auxiliar a compreensão do. 
conhecimento? 

   

5 O blog sugere materiais complementares para ampliar as fontes 
de. informação e pesquisa? 

   

6 O leiaute apresenta unidade visual, integrando elementos textuais 
e extratextuais de forma organizada e harmoniosa? 

   

7 Gostaria de sugerir alguma melhoria na arquitetura da informação? 
Sugestão: 
 

 

B4) APRESENTAÇÃO  
Objetivo: avaliar se as informações estão apresentadas de forma adequada, 
incluindo citações, links e referências bibliográficas 

Ite
m 

Quesito S N P 

1 O tipo de letra, tamanho da fonte e espaçamento entre linhas 
favorecem a leitura? 

   

2 O sumário disposto no Ponto de Partida facilita de fato a 
localização das partes que compõem o blog? 

   

3 As trilhas de aprendizagem e seus conteúdos são identificados 
corretamente no blog? 

   

4 Os links apresentados estão funcionais?    

5 As ilustrações (gráficos, esquemas, tabelas/quadros etc) estão 
com título e fonte, conforme a norma da ABNT? 

   

6 Todas as citações presentes no texto são referenciadas?    

7 Gostaria de sugerir alguma melhoria quanto à apresentação 
dos conteúdos do blog? 
Sugestão: 
 

   

 
Outras sugestões/observações: 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________ 
 

Grata pelo preenchimento! Sua contribuição é de grande importância! 
Atenciosamente, 

Jussara Cardoso Silva Freitas 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Prezado (a), 
 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa de mestrado intitulada 
“Caminhos e Identidade: A institucionalização da Educação Profissional e 
Tecnológica (EPT) no Ministério da Educação (MEC) de 1997 a 2017” do Programa 
de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (ProfEPT/IFES).  

Sua participação está inserida em um grupo de diferentes perfis, que perpassam por 
atores internos da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC) e 
externos, com nenhuma aproximação com a temática da EPT.  

Sua participação é voluntária e consiste, ao aceitar, em colaborar com a pesquisa 
respondendo a uma “Ficha de Validação do Produto Educacional”, enviada para o 
seu endereço eletrônico. 

Ao responder o questionário você não terá nenhum gasto e também não receberá 
pagamento ou indenizações. No entanto, os resultados desta pesquisa poderão 
permitir a compreensão dos traços da historicidade de EPT no MEC. Sua resposta 
será enviada a mestrando Jussara Cardoso Silva Freitas, vinculado ao 
ProfEPT/IFES. Os conhecimentos resultantes deste estudo serão constituídos por 
dados estatísticos.  

Os sujeitos participantes não serão mencionados ou identificados. Dessa forma, 
podemos garantir que em nenhum momento durante os processos de análise e 
divulgação dos resultados os mesmos terão a identidade exposta. A pesquisa será 
divulgada em revistas especializadas e eventos na área de Ensino, bem como em 
uma dissertação de mestrado.  

Os dados coletados constituirão um banco de dados sob a guarda dos pesquisadores 
do projeto por cinco anos, podendo, eventualmente, ser utilizados em pesquisas 
futuras. Depois desse prazo, os dados serão destruídos. As perguntas do questionário 
são relacionadas a aplicabilidade técnica e funcional do produto desenvolvido.   

Em função das garantias dadas acima, os pesquisadores consideram que não há 
riscos específicos a saúde do participante associados a um eventual consentimento 
em participar da pesquisa, os riscos previstos são relativos ao emocional, pois pode 
haver desconfortos ao responder alguma pergunta. A decisão em não participar da 
pesquisa não acarretará nenhum tipo de constrangimento.  

Além disso, o participante poderá retirar seu consentimento a qualquer momento, caso 
decida em não dar continuidade ao questionário, o mesmo será finalizado e todo o 
material levantado até o momento não será utilizado para análise. Essa decisão não 
acarretará em qualquer prejuízo ou danos ao participante.  
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A qualquer momento, você poderá fazer perguntas aos pesquisadores, que têm a 
obrigação de prestar os devidos esclarecimentos. Caso tenha alguma dúvida, sobre 
este estudo, você poderá contatar a pesquisador Jussara Cardoso Silva Freitas, 
pelo número (61) 99324 9869, ou pelo e-mail jussaracardoso.s@gmail.com, e 
tentaremos respondê-las detalhadamente.  

 
TERMO DE COMPROMISSO DOS PESQUISADORES 

 
Garantimos que este Termo de Consentimento será seguido e que responderemos a 
quaisquer questões colocadas pelo participante. 
 
 

_______________________________
_ 

________________________________
_ 

Jussara Cardoso Silva Freitas Ana Cláudia Ribeiro Souza 
Mestranda ProfEPT Orientadora 

IFES IFAM 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADO 
 
Declaro que li os detalhes descritos neste documento. Entendo que eu sou livre para 
aceitar ou recusar a minha participação na pesquisa e que eu posso interromper minha 
participação a qualquer momento sem prejuízos pessoais. Eu concordo que os dados 
coletados para o estudo sejam usados para os propósitos acima descritos. Para 
participar da pesquisa, é necessário que você concorde com o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Você concorda em participar desta pesquisa?  
 

 Sim  Não 
 
 
___________________________________ 
Assinatura do participante 
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APÊNDICE C – Produto Educacional – “Blog Caminhos da EPT no MEC (1997 a 
2017)”   
 

O blog “Caminhos da EPT no MEC (1997 a 2017)”, produto  educacional, resultante 

da pesquisa “Caminhos e Identidade: A institucionalização da EPT no MEC de 

1997 a 2017”, desenvolvido no Mestrado Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Espírito Santo – IFES, disponível no endereço https://eptnomec.blogspot.com/, conta 

com uma estrutura dividida em dois menus: Capa inicial e lateral direita, categorizado 

em 14 (quatorze) tópicos, conforme descrito a seguir: 

Menu: Capa inicial 

 Apresentação 

 Ponto de partida das trilhas 

 Mapa das trilhas  

Menu: Lateral direita 

 Trilha 1 – A EPT pela trajetória da LDB e de seus regulamentos; 

 Trilha 2 – A EPT pela trajetória dos arranjos institucionais e de gestão do 

MEC; 

 Trilha 3 – A EPT pela trajetória dos programas implementados pelo MEC; e 

 Trilha 4 – A EPT pela trajetória de gestão da Rede Federal pelo MEC 

 Menu dos Materiais de apoio às trilhas  

 Glossário da EPT 

 Guia de Bolso “Organização da EPT” 

 Publicações Institucionais da Setec/MEC (1997 a 2017)  

 Publicações de Estudiosos da EPT 

 Sobre a autora/pesquisadora 

 Sobre o ProfEPT 

A seguir apresentam-se a descrição dos conteúdos que integram o blog:  

 

 

 

https://eptnomec.blogspot.com/


89 
 

Conteúdo “Apresentação” 

Este blog é um produto educacional elaborado a partir de um trabalho dissertativo 

desenvolvido na linha de pesquisa “Organização e Memórias de Espaços 

Pedagógicos na Educação Profissional e Tecnológica” do Mestrado Profissional em 

Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – IFES. 

 

O objetivo deste blog é difundir o processo educativo em espaços não formais, tendo 

como público alvo os agentes públicos que integram ou irão ingressar a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC), a 

partir da disponibilização de conteúdos, estruturados didaticamente, sobre os 

principais marcos normativos e organizacionais que edificaram a institucionalidade da 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no MEC, compreendendo o período de 

1997 a 2017.  

 

A estratégia de apresentação dos conteúdos no blog segue a abordagem de trilhas de 

aprendizagem. O primeiro tópico do blog –  Ponto de Partida - apresenta aspectos 

gerais das trilhas de aprendizagem. De leitura imprescindível, ele também explica as 

quatro possíveis trilhas, subdivididas em tópicos, e indica os materiais de apoio às 

trilhas disponíveis neste blog.  

 

Portanto, recomenda-se a todos(as) a leitura do tópico Ponto de Partida para, logo em 

seguida, selecionar uma (ou mais) das seguintes trilhas: 

Trilha 1 – A EPT pela trajetória da LDB e de seus regulamentos; 

Trilha 2 – A EPT pela trajetória dos arranjos institucionais no MEC; 

Trilha 3 – A EPT pela trajetória dos programas implementados pelo MEC; 

Trilha 4 – A EPT pela trajetória de gestão da Rede Federal pelo MEC 

 

Quanto à linguagem e à apresentação neste blog, buscou-se tornar o leiaute mais leve 

e o texto mais acessível. Para tanto, optou-se por não utilizar o padrão ABNT para 

referenciar a bibliografia consultada. A escolha foi pelo uso de hiperlinks que remetam 

direto aos textos que se encontram disponibilizados online. 

https://eptnomec.blogspot.com/2019/10/ponto-de-partida.html
https://eptnomec.blogspot.com/2019/10/ponto-de-partida.html
https://eptnomec.blogspot.com/2019/10/trilha-1-ept-pela-evolucao-dos-seus.html
https://eptnomec.blogspot.com/2019/10/trilha-2-ept-pela-evolucao-das.html
https://eptnomec.blogspot.com/2019/10/trilha-3-ept-pela-evolucao-dos.html
https://eptnomec.blogspot.com/2019/10/trilha-4-ept-pela-evolucao-da-gestao-da_27.html
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O blog “Caminhos da EPT no MEC (1997 a 2017)” é uma ferramenta de aprendizagem 

colaborativa, que se propõe como espaço de troca de conhecimento e reflexões. Sua 

opinião e principalmente suas sugestões são muito importantes para o aprimoramento 

dos conteúdos deste blog. Deixe aqui seu comentário. 

 

Conteúdo “Ponto de Partida” 

Ao longo de toda sua trajetória, a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil 

passou por diversas transformações, reconfigurações e incorporações institucionais. 

Conhecer como essa trajetória se edificou no âmbito do Ministério da Educação (MEC) 

é fundamental para compreender os aspectos que conferiram à EPT o 

reconhecimento como política pública vinculada ao processo educativo, ao trabalho, 

à ciência, à tecnologia, à inovação e à cultura, visando, ao mesmo tempo, a 

qualificação profissional e a formação integral dos sujeitos. 

 

Para facilitar o processo de aprendizagem sobre a trajetória de institucionalização da 

EPT no MEC, entre 1997 a 2017, este blog, busca apresentar, de forma estruturada e 

didática, as principais informações e referências iniciais do tema, sob um enfoque 

mais descritivo e menos analítico, que leva em consideração diferentes níveis de 

compreensão sobre a EPT, seguindo a abordagem por trilhas de aprendizagem.  

 

Diferentemente dos modelos tradicionais de capacitação, que são organizados e 

apresentados em sequência única e obrigatória, as trilhas de aprendizagem são 

caminhos alternativos (itinerários) e flexíveis, que permitem maior liberdade de 

escolha. 

 

A proposta de abordagem por trilhas de aprendizagem vislumbra estimular o público 

alvo como sujeitos ativos de seu autodesenvolvimento, possibilitando-lhes conceber 

seu próprio plano de estudos e a escolha de temas e conteúdos que irão melhor 

contribuir com suas necessidades de aprendizagem. Assim, a sequência de 

aprendizagem pode ser adaptada conforme as aspirações pessoais, conhecimentos 

e competências prévias, numa sequência didática personalizada de aprendizagem. 
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As trilhas de aprendizagem também se diferenciam das grades de treinamento pela 

riqueza e diversidade dos recursos de aprendizagem contemplados. Para compor 

uma trilha, é possível desenvolver cursos presenciais, treinamentos autoinstrucionais, 

estágios, reuniões de trabalho, viagens de estudo, seminários, livros, revistas, sites, 

blogs e grupos de discussão na Internet e vídeos, dentre tantos outros meios 

alternativos de desenvolvimento pessoal e profissional.  

 

Por sua vez, as grades de treinamento submetem o trabalhador a uma condição de 

heteronomia, onde o aprendizado está sujeito às regras e à vontade de outrem. Por 

outro lado, as trilhas de aprendizagem ampliam a autonomia e remetem à ideia de 

liberdade e de autogestão do conhecimento. 

 

Partindo dessa perspectiva, o blog foi estruturado em quatro trilhas, subdivididas em 

tópicos, com a apresentação de informações e conteúdos independentes e que, ao 

mesmo tempo, se entrecruzam no processo constitutivo da institucionalidade da EPT 

no MEC, no período de 1997 a 2007. Dessa forma, é possível optar por seguir as 

trilhas separadamente ou, caso deseje, de forma sequencial. Conheça a seguir os 

conteúdos que serão abordados em cada trilha: 

Trilha 1 – A EPT pela trajetória da LDB e de seus regulamentos. Nesta trilha, 

dentre outros aprendizados, é possível conhecer melhor a relação entre a LDB e 

a EPT, bem como um conjunto de normativos (Planos Nacionais de Educação, 

Decretos de Regulamentação, e Resoluções do Conselho Nacional de Educação) 

que caracterizam as transformações cíclicas dessa modalidade de ensino no 

período estudado. 

Trilha 2 – A EPT pela trajetória dos arranjos institucionais no MEC. Essa trilha 

abrange a relação dos arranjos institucionais que estruturam a Secretaria de 

Educação Média e Tecnológica – Semtec (1997 a 2003) e a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica - Setec (2004), e ainda as diretrizes de 

gestão empreendidas durante o período.  

Trilha 3 – A EPT pela trajetória dos programas implementados pelo MEC. A 

perspectiva adotada nessa trilha prioriza apresentar os principais programas, 

ações e projetos de EPT desenvolvidos, a partir dos seus normativos de criação, 

informações sobre a execução, indicadores e resultados. 
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Trilha 4 – A EPT pela trajetória de gestão da Rede Federal pelo MEC. Essa 

trilha faz um breve apanhado dos arranjos e das principais estratégias e ações 

institucionais empreendidas pelo MEC, junto a essas instituições no período entre 

1997 e 2017, citando os normativos que as instituíram. 

 

O blog também disponibiliza o tópico "materiais de apoio às trilhas”. O objetivo dos 

materiais de apoio é possibilitar ao público alvo a realização de novas pesquisas, 

visando um maior aprofundamento sobre as temáticas tratadas e a construção da sua 

própria visão sobre a EPT. Dentre os materiais, constam um glossário para facilitar a 

compreensão das expressões próprias da EPT e uma relação diversificada de 

publicações institucionais do MEC e de pesquisadores e estudiosos que apresentam 

a EPT, sob diferentes perspectivas. 

 

Os conteúdos apresentados nas trilhas do blog não têm a pretensão de exaurir todos 

os aspectos que permearam a historicidade da EPT no MEC. A intenção é, antes, 

reitere-se, apresentar de forma estruturada e didática, as principais informações e 

algumas referências iniciais para que essas trilhas ensejem a realização de novas 

pesquisas, estimulando e promovendo a aprendizagem continuada dos agentes 

públicos que atuam e poderão atuar na Setec.  

 

Conteúdo “Mapa das Trilhas” 

Os conteúdos das trilhas do blog estão divididos em tópicos, com a apresentação de 

informações independentes e que, ao mesmo tempo, entrecruzam-se no processo 

constitutivo da institucionalidade da EPT no MEC, no período de 1997 a 2007, 

considerando o seguinte MAPA DE TRILHAS: 

 

Para acessar os conteúdos das trilhas, selecione o(s) link(s) destacados nos tópicos 

a seguir: 

Trilha 1 - A EPT pela trajetória da LDB e seus regulamentos 

1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

2. Os Planos Nacionais de Educação 

3. Os decretos de regulamentação 

4. As Resoluções do CNE - Diretrizes Nacionais 
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Trilha 2 - A EPT pela trajetória dos arranjos institucionais e de gestão do 

MEC 

1. Estrutura Organizacional 

a) A Secretaria de Educação Média e Tecnológica – Semtec/MEC 

b) A Secretaria e Educação Profissional e Tecnológica – Setec/MEC 

2. Diretrizes de gestão 

a) Políticas e Resultados – A Reforma da Educação Profissional (1997 

a 2002) 

b) Políticas Públicas para a Educação Profissional e Tecnológica (2004) 

c) Educação Profissional e Tecnológica: Avanços Institucionais (2003-

2016) 

Trilha 3 - A EPT pela trajetória dos programas implementados pelo MEC 

1. Breves considerações sobre políticas públicas e programas 

a) PROEP 

b) Projeto Escola de Fábrica 

c) Proeja 

d) Brasil Profissionalizado 

e) Rede e-Tec Brasil 

f) Profuncionário 

g) Acordo de Gratuidade - Serviços Nacionais de Aprendizagem 

h) Rede CERTIFIC 

i) Mulheres Mil 

j) Pronatec 

Trilha 4 - A EPT pela trajetória de gestão da Rede Federal pelo MEC 

1. A Organização Administrativa da Política de EPT na esfera federal 

a) A atuação da Setec/MEC perante a Rede Federal  

b) Arranjos institucionais (1997 a 2017) 

2. Estratégias e ações implementadas junto à Rede Federal 

1997- 2003 - A Reforma da Educação Profissional e a Rede Federal 

1998 – Novas unidades federais de EPT, somente, em parceria com os 

estados 

1999 – Retomada da transformação das Escolas Técnicas Federais em 

CEFETs 

2005 - Plano de Expansão da Rede Federal – Fase I 
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2006 – Percentual de oferta de cursos de EPT integrada a EJA 

2007 – Plano de Expansão da Rede Federal – Fase II 

2008 – 2008 – Institucionalização da Rede Federal (Lei nº 11.892/2008) 

e da Carreira de Magistério EBTT 

2009 – Centenário da Rede Federal 

2010 – Matriz Orçamentária e Renapi 

2011 - Plano de Expansão da Rede Federal – Fase III 

2012 – Reconhecimento de Saberes e Competências e cotas sociais 

2013 – Critérios para a expansão e organização dos Institutos Federais 

2014 – Atualização do Banco de Professores e do Quadro de Técnicos 

Administrativos em Educação 

2015 – Polos de Inovação e conceito de aluno equivalente 

2016 – Diretrizes atuação docente na Rede Federal, Paflor e modelo 

de dimensionamento de cargos 

2017 – Novos Polos de Inovação e ProfEPT 

 

Conteúdo do tópico Trilha 1 “A EPT pela trajetória da LDB e seus regulamentos” 

Entre os anos de 1997 a 2017, a EPT passou por transformações normativas que a 

revestiram como política pública vinculada ao processo educativo, ao trabalho, à 

ciência, à tecnologia e à cultura, visando, ao mesmo tempo, o preparo para o trabalho 

e o exercício da cidadania.  

 

Essa trajetória se entrecruzou com as mudanças sociais, políticas e econômicas do 

país, e ao longo desse processo, formulou-se um conjunto de normativos, que 

caracterizam as transformações dessa modalidade de ensino.  

 

Para entender melhor essa trajetória normativa é preciso, inicialmente, recorrer ao 

conceito da hierarquização das normas, tendo por base o que a doutrina denomina de 

Pirâmide Kelsen, que apresenta a relação das normas de maneira escalonada, na 

qual a Constituição Federal (CF) está no topo, seguida pelas normas de menor grau, 

que devem obedecer às de maior grau.  
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Ao contextualizar o conceito da pirâmide de Kelsen à legislação educacional brasileira, 

em especial àquelas relacionadas à EPT, temos a seguinte hierarquização das normas, 

conforme ilustrado na figura 1:  

 
Figura 1 - Conceito da Pirâmide de Kelsen aplicado à legislação educacional  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Nesse contexto, partindo da CF promulgada em 1988, destaca-se que ela conferiu 

competência exclusiva para a União legislar sobre as diretrizes e bases da educação 

nacional (art. 22) e também para estabelecer um plano nacional de educação, de 

duração decenal (art. 214). Ainda em seu art. 205, a CF situou a EPT na confluência 

de dois dos direitos fundamentais do cidadão: o direito à educação e o direito ao 

trabalho.  

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (CF, art. 205)  

 
Veja a seguir o conjunto de normativos que regem a EPT, partindo das previsões 

contidas na LDB e suas alterações, perpassando pelos PNEs de 2001-2010 e o de 

2014-2024; os decretos de regulamentaram os artigos da EPT na LDB e ainda, as 

diretrizes estabelecidas nas Resoluções das Diretrizes Nacionais do CNE.  

 

Esta seleção não pretende abarcar de forma exaustiva todos os normativos que tratam 

da EPT. Mas, visa apresentar o conjunto dos normativos decorrentes da LDB, tecendo 

considerações sobre seus principais desdobramentos na evolução da EPT, no 

período.  

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://1.bp.blogspot.com/-Qbqqq7XpRlE/XfW-Kg7LIPI/AAAAAAABli0/E5ARa5yrmmAMGEFGqcINLWWaAsWL57zqwCLcBGAsYHQ/s1600/Trilha1_1_Piramide+de+Kelsen.jpg
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1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

 

a) Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

 
Como já era previsto no art. 22 da CF de 1988, em 20 de dezembro de 1996, foi 

publicada a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, intitulada Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), também chamada de Lei Darcy Ribeiro, em 

homenagem ao educador e senador, à época, que foi um dos principais formuladores 

da lei. 

 

A partir da publicação da LDB de 1996, que revogou a  Lei nº 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961, primeira LDB, e sua reformulação dada pela Lei nº 5.692, de 11 

de agosto de 1971, sucessivas alterações foram empreendidas sobre seu texto inicial, 

sendo a mais recente pela Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. 

 

Essa nova LDB e suas alterações trazem em sua concepção a regulamentação da 

organização e do funcionamento do sistema educacional brasileiro, definindo seus 

princípios, finalidades, direitos e o dever de educar, a composição dos níveis escolares 

e das modalidades de ensino, a atuação dos profissionais e os recursos financeiros 

destinados à educação. 

 

Para melhor situar a EPT na LDB, é preciso conhecer a organização da lei, que se 

estruturou de forma temática, dividida por categoria de agregação, sendo: 9 títulos, 5 

capítulos, e 6 seções, onde o título pode ser definido como o agrupamento mais amplo, 

que se divide em capítulos, que por sua vez se dividem em seções. Conforme descrito 

na figura 2:  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-dezembro-1961-353722-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-dezembro-1961-353722-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm
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Figura 2 - Organização da EPT na LDB 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Como pode ser observado, em 1996, a redação original da LDB apresentava a EPT 

no Capítulo III, nomeado somente como “Educação Profissional”, e a descrevia no seu 

art. 39, como “integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia, conduzido ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva”.  

 

A EPT, portanto, mesmo integrada ao ensino médio, com as demais formas de 

educação, situava-se independente dele, em um capítulo próprio (III). Ao tempo 

também se articulava, facultativamente, a ele vez que, no § 2º do art. 36 do Capítulo 

II “Do Ensino Médio”, estabelecia que “atendida a formação geral do educando, 

poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas.”. (BRASIL, 1996, grifo 

nosso) 

 

b) Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008 

Em 2008, após as alterações decorrentes da publicação da  Lei nº 11.741, de 16 de 

julho de 2008, o Capítulo III da LDB passou a ser denominado “Da Educação 

Profissional e Tecnológica”, e seu art. 39, passou a defini-la como “integra-se aos 

diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência 

e da tecnologia”. Para além do redimensionar e institucionalizar a EPT, foi incluída no 

Capítulo II do “Ensino Médio” da lei, uma nova seção, a V-A, para tratar 

especificamente da “Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Assim, foi 

revogado o § 2º do art. 36, e a EPT passou a integrar o ensino médio, agora de forma 

articulada nas seguintes formas: integrada, concomitante e subsequente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11741.htm
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c) Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 

Em 2017, a  Lei nº 13.415/2017 introduziu nova alteração à LDB, retomando em seu 

art. 36 (Capítulo II), inciso V, § 3º , para tratar de integração, facultativa, da EPT no 

ensino médio. Assim, passou a preconizar que “A critério dos sistemas de ensino, 

poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de 

componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos 

itinerários formativos, considerando os incisos I a V do caput” (grifo nosso). O inciso 

V descrito no caput do art. 36 é o itinerário da “Formação Técnica e Profissional”.  

 

O art. 36 traz ainda previsões já contidas no art. 36-A (Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio), como a possibilidade de certificação intermediária de qualificação 

para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com 

terminalidade, e ao mesmo tempo introduz inovações, como a possibilidade de 

inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de 

simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos 

estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. 

 

Na figura 3, é possível identificar as principais mudanças promovidas na LDB, ao longo 

do período, e que impactaram na EPT. 

Figura 3 - Alterações LDB (articulação EPT e Ensino Médio)   

 

Fonte: Elaborado da autora (2019) 

 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36%C2%A73..
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2. Os Planos Nacionais de Educação 

O PNE, conforme previsto no art. 214 da CF, tem o objetivo de definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias, visando assegurar a implementação, manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio 

de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas, com 

vigência de dez anos.  

 

Antes de adentrar no relato sobre os dois PNEs, instituídos entre os anos de 1997 a 

2017, sendo o primeiro em 2001, a partir da Lei n° 10.172, de 9 de janeiro de 2001 

e o segundo em 2014, pela  Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, é importante 

especificar que a LDB e o PNE, embora apresentem objetivos convergentes, possuem 

diferenças estruturantes, conforme pode ser observado na figura 4: 

Figura 4 - Diferenças LDB e PNE 

 

Fonte: Adaptado pela autora6 (2019) 

a) PNE 2001-2010  

 

No PNE 2001-20107 , a estruturação se deu a partir dos níveis e modalidades de 

ensino, sendo apresentado, para cada um deles, o diagnóstico e os respectivos 

objetivos, diretrizes, e metas. A EPT figurou no capítulo das modalidades de ensino, 

tendo como diretriz “implantar no sistema público, uma nova educação profissional”, 

cuja meta seria integrar dois tipos de formação: a formal, adquirida em instituições 

 
6 ANTUNES, Bruna F. Como a Educação e o Ensino se Organizam Legalmente no Brasil. Disponível 
em: < https://www.politize.com.br/organizacao-da-educacao-no-brasil/ >. Acesso em 20.Out.2019.   
7 O PNE 2001-2010, também conferiu aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a incumbência 
de elaborar, com base no PNE, seus planos decenais correspondentes, bem como instituiu o dia 12 de 
dezembro de cada ano, como o ‘Dia do Plano Nacional de Educação’.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
https://www.politize.com.br/organizacao-da-educacao-no-brasil/
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especializadas, e a não-formal, adquirida por meios diversos, inclusive nos ambientes 

de trabalho.  

 

O objetivo central, traçado para a EPT nesse PNE, foi o de “generalizar as 

oportunidades de formação para o trabalho, de treinamentos, mencionando, de forma 

especial, o trabalhador rural”, a partir de um conjunto de 15 metas e objetivos.  

 
b) PNE 2014-2024  

 

O PNE 2014-20248, ainda em vigor, foi estruturado a partir de 10 grandes diretrizes, 

desdobradas em 20 metas, associadas a 254 estratégias. Para a EPT, foram definidas 

duas metas, e o conjunto de 25 estratégias, que juntas caracterizam o objetivo de 

“expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio e de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada 

à educação profissional”. 

 

No quadro 1, apresentam-se os objetivos, metas e estratégias da EPT estabelecidos 

nos PNEs de 2001-2010 e de 2014-2014:  

 
Quadro 1 - Objetivos e metas da EPT nos PNEs  

PNE 2001 a 2010 PNE 2014-2014 

Objetivo Central Objetivo 

Generalizar as oportunidades de formação para 
o trabalho, de treinamentos, mencionando, de 
forma especial, o trabalhador rural 

Expandir a oferta de matrículas de EPT no ensino 
médio e de educação de jovens e adultos, nos 
ensinos fundamental e médio, na forma 
integrada à EPT 

Metas e Objetivos Metas e estratégias 

1.   Estabelecer, dentro de dois anos, um sistema 
integrado de informações, em parceria com 
agências governamentais e instituições privadas, 
que oriente a política educacional para satisfazer 
as necessidades de formação inicial e 
continuada da força de trabalho 

Meta 10: “Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e 
cinco por cento) das matrículas de educação de 
jovens e adultos, nos ensinos fundamental e 
médio, na forma integrada à educação 
profissional”. 

2.   Estabelecer a permanente revisão e 
adequação às exigências de uma política de 
desenvolvimento nacional e regional, dos cursos 
básicos, técnicos e superiores da educação 

Estratégia: 10.1) manter programa nacional de 
educação de jovens e adultos voltado à 
conclusão do ensino fundamental e à formação 

 
8 A Lei nº 13.005/14, prevê a instituição do Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação 
entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para efetivação das diretrizes, metas e 
estratégias do PNE. Decorridos mais de cinco anos o sistema ainda não está em vigor. 
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profissional, observadas as ofertas do mercado 
de trabalho, em colaboração com empresários e 
trabalhadores nas próprias escolas e em todos 
os níveis de governo. 

profissional inicial, de forma a estimular a 
conclusão da educação básica; 

3.   Mobilizar, articular e aumentar a capacidade 
instalada na rede de instituições de educação 
profissional, de modo a TRIPLICAR, a cada cinco 
anos, a oferta de cursos básicos destinados a 
atender à população que está sendo excluída do 
mercado de trabalho, sempre associados à 
educação básica, sem prejuízo de que sua oferta 
seja conjugada com ações para elevação da 
escolaridade. 

Estratégia: 10.2) expandir as matrículas na 
educação de jovens e adultos, de modo a 
articular a formação inicial e continuada de 
trabalhadores com a educação profissional, 
objetivando a elevação do nível de escolaridade 
do trabalhador e da trabalhadora; 

4.   Integrar a oferta de cursos básicos 
profissionais, sempre que possível, com a oferta 
de programas que permitam aos alunos que não 
concluíram o ensino fundamental obter formação 
equivalente. 

Estratégia: 10.3) fomentar a integração da 
educação de jovens e adultos com a educação 
profissional, em cursos planejados, de acordo 
com as características do público da educação 
de jovens e adultos e considerando as 
especificidades das populações itinerantes e do 
campo e das comunidades indígenas e 
quilombolas, inclusive na modalidade de 
educação a distância; 

5.   Mobilizar, articular e ampliar a capacidade 
instalada na rede de instituições de educação 
profissional, de modo a triplicar, a cada cinco 
anos, a oferta de formação de nível técnico aos 
alunos nelas matriculados ou egressos do ensino 
médio. 

Estratégia: 10.4) ampliar as oportunidades 
profissionais dos jovens e adultos com 
deficiência e baixo nível de escolaridade, por 
meio do acesso à educação de jovens e adultos 
articulada à educação profissional; 

6.   Mobilizar, articular e ampliar a capacidade 
instalada na rede de instituições de educação 
profissional, de modo a triplicar, a cada cinco 
anos, a oferta de educação profissional 
permanente para a população em idade 
produtiva e que precisa se readaptar às novas 
exigências e perspectivas do mercado de 
trabalho. 

Estratégia: 10.5) implantar programa nacional 
de reestruturação e aquisição de equipamentos 
voltados à expansão e à melhoria da rede física 
de escolas públicas que atuam na educação de 
jovens e adultos integrada à educação 
profissional, garantindo acessibilidade à pessoa 
com deficiência; 

7.   Modificar, dentro de um ano, as normas 
atuais que regulamentam a formação de pessoal 
docente para essa modalidade de ensino, de 
forma a aproveitar e valorizar a experiência 
profissional dos formadores. 

Estratégia: 10.6) estimular a diversificação 
curricular da educação de jovens e adultos, 
articulando a formação básica e a preparação 
para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-
relações entre teoria e prática, nos eixos da 
ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e 
cidadania, de forma a organizar o tempo e o 
espaço pedagógicos adequados às 
características desses alunos e alunas; 

8.   Estabelecer, com a colaboração entre o 
Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, 
as universidades, os CEFETs, as escolas 
técnicas de nível superior, os serviços nacionais 
de aprendizagem e a iniciativa privada, 
programas de formação de formadores para a 
educação tecnológica e formação profissional. 

Estratégia: 10.7) fomentar a produção de 
material didático, o desenvolvimento de 
currículos e metodologias específicas, os 
instrumentos de avaliação, o acesso a 
equipamentos e laboratórios e a formação 
continuada de docentes das redes públicas que 
atuam na educação de jovens e adultos 
articulada à educação profissional; 

9.   Transformar, gradativamente, unidades da 
rede de educação técnica federal em centros 
públicos de educação profissional e garantir, até 
o final da década, que pelo menos um desses 
centros em cada unidade federada possa servir 
como centro de referência para toda a rede de 
educação profissional, notadamente em matéria 

Estratégia: 10.8) fomentar a oferta pública de 
formação inicial e continuada para trabalhadores 
e trabalhadoras articulada à educação de jovens 
e adultos, em regime de colaboração e com 
apoio de entidades privadas de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical e de 
entidades sem fins lucrativos de atendimento à 



102 
 

de formação de formadores e desenvolvimento 
metodológico 

pessoa com deficiência, com atuação exclusiva 
na modalidade; 

10. Estabelecer parcerias entre os sistemas 
federal, estaduais e municipais e a iniciativa 
privada, para ampliar e incentivar a oferta de 
educação profissional. 

Estratégia: 10.9) institucionalizar programa 
nacional de assistência ao estudante, 
compreendendo ações de assistência social, 
financeira e de apoio psicopedagógico que 
contribuam para garantir o acesso, a 
permanência, a aprendizagem e a conclusão 
com êxito da educação de jovens e adultos 
articulada à educação profissional; 

11. Incentivar, por meio de recursos públicos e 
privados, a produção de programas de educação 
a distância que ampliem as possibilidades de 
educação profissional permanente para toda a 
população economicamente ativa. 

Estratégia:  10.10) orientar a expansão da oferta 
de educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional, de modo a atender às 
pessoas privadas de liberdade nos 
estabelecimentos penais, assegurando-se 
formação específica dos professores e das 
professoras e implementação de diretrizes 
nacionais em regime de colaboração; 

12. Reorganizar a rede de escolas agrotécnicas, 
de forma a garantir que cumpram o papel de 
oferecer educação profissional específica e 
permanente para a população rural, levando em 
conta seu nível de escolarização e as 
peculiaridades e potencialidades da atividade 
agrícola na região. 

Estratégia: 10.11) implementar mecanismos de 
reconhecimento de saberes dos jovens e adultos 
trabalhadores, a serem considerados na 
articulação curricular dos cursos de formação 
inicial e continuada e dos cursos técnicos de 
nível médio. 

13. Estabelecer junto às escolas agrotécnicas e 
em colaboração com o Ministério da Agricultura 
cursos básicos para agricultores, voltados para a 
melhoria do nível técnico das práticas agrícolas 
e da preservação ambiental, dentro da 
perspectiva do desenvolvimento 
autossustentável. 

Meta 11: “triplicar as matrículas da educação 
profissional técnica de nível médio, assegurando 
a qualidade da oferta e pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) da expansão no segmento 
público” 

14.  Estimular permanentemente o uso das 
estruturas públicas e privadas não só para os 
cursos regulares, mas também para o 
treinamento e retreinamento de trabalhadores 
com vistas a inseri-los no mercado de trabalho 
com mais condições de competitividade e 
produtividade, possibilitando a elevação de seu 
nível educacional, técnico e de renda. 

Estratégia: 11.1) expandir as matrículas de 
educação profissional técnica de nível médio na 
Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, levando em 
consideração a responsabilidade dos Institutos 
na ordenação territorial, sua vinculação com 
arranjos produtivos, sociais e culturais locais e 
regionais, bem como a interiorização da 
educação profissional; 

15. Observar as metas estabelecidas nos demais 
capítulos referentes à educação tecnológica e 
formação profissional. 

Estratégia: 11.2) fomentar a expansão da oferta 
de educação profissional técnica de nível médio 
nas redes públicas estaduais de ensino; 

  Estratégia: 11.3) fomentar a expansão da oferta 
de educação profissional técnica de nível médio 
na modalidade de educação a distância, com a 
finalidade de ampliar a oferta e democratizar o 
acesso à educação profissional pública e 
gratuita, assegurado padrão de qualidade; 
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Estratégia:  11.4) estimular a expansão do 
estágio na educação profissional técnica de nível 
médio e do ensino médio regular, preservando-
se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário 
formativo do aluno, visando à formação de 
qualificações próprias da atividade profissional, à 
contextualização curricular e ao desenvolvimento 
da juventude; 

Estratégia: 11.5) ampliar a oferta de programas 
de reconhecimento de saberes para fins de 
certificação profissional em nível técnico; 

Estratégia: 11.6) ampliar a oferta de matrículas 
gratuitas de educação profissional técnica de 
nível médio pelas entidades privadas de 
formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical e entidades sem fins lucrativos de 
atendimento à pessoa com deficiência, com 
atuação exclusiva na modalidade; 

Estratégia: 11.7) expandir a oferta de 
financiamento estudantil à educação profissional 
técnica de nível médio oferecida em instituições 
privadas de educação superior; 

Estratégia: 11.8) institucionalizar sistema de 
avaliação da qualidade da educação profissional 
técnica de nível médio das redes escolares 
públicas e privadas; 

Estratégia: 11.9) expandir o atendimento do 
ensino médio gratuito integrado à formação 
profissional para as populações do campo e para 
as comunidades indígenas e quilombolas, de 
acordo com os seus interesses e necessidades; 

Estratégia: 11.10) expandir a oferta de 
educação profissional técnica de nível médio 
para as pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação; 

Estratégia: 11.11) elevar gradualmente a taxa 
de conclusão média dos cursos técnicos de nível 
médio na Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica para 90% 
(noventa por cento) e elevar, nos cursos 
presenciais, a relação de alunos (as) por 
professor para 20 (vinte); 

Estratégia: 11.12) elevar gradualmente o 
investimento em programas de assistência 
estudantil e mecanismos de mobilidade 
acadêmica, visando a garantir as condições 
necessárias à permanência dos (as) estudantes 
e à conclusão dos cursos técnicos de nível 
médio; 

Estratégia: 11.13) reduzir as desigualdades 
étnico-raciais e regionais no acesso e 
permanência na educação profissional técnica 
de nível médio, inclusive mediante a adoção de 
políticas afirmativas, na forma da lei; 

Estratégia: 11.14) estruturar sistema nacional 
de informação profissional, articulando a oferta 
de formação das instituições especializadas em 
educação profissional aos dados do mercado de 
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trabalho e a consultas promovidas em entidades 
empresariais e de trabalhadores. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019)  

O PNE 2001-2010 foi avaliado por diferentes entes governamentais, tais como: o 

CNE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

e a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados (CE/CD). As avaliações podem 

ser consultadas nos seguintes documentos:  

  “Avaliação técnica do Plano Nacional de Educação” e “Avaliação do PNE 

2004-2006”, elaboradas pela CE/CD e publicadas, respectivamente, em 2004 e 

2011;  

 “Indicações para subsidiar a construção do Plano Nacional de Educação 

2011-2020”, elaborada pelo CNE, disponibilizada em 2009; e 

 “Avaliação do Plano Nacional de Educação 2001-2008”, elaborada em três 

volumes, pelo INEP e publicada em 2009. 

Níveis de Ensino - Volume 1  

Modalidades de Ensino - Volume 2  

Magistério da Educação Básica Financiamento e Gestão - Volume 3  

O PNE 2014-2024, ainda em curso, conforme previsto pela Lei nº 13.005/14 deverá 

ser monitorado a cada dois anos, ao longo do período de sua vigência, pelo INEP, 

com o objetivo de acompanhar a evolução no cumprimento das metas. O 1ª Ciclo de  

Monitoramento do PNE: Biênio 2014-2016 foi publicado em 2016.  

Outra fonte de consulta ao PNE 2014-2024 é a plataforma Observatório do PNE, 

implementada a partir da parceria entre ente públicos e privados, com o objetivo de  

contribuir com o controle social sobre o PNE, possibilitando assim, que qualquer 

cidadão brasileiro possa acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas e 

também apoiar gestores públicos, educadores e pesquisadores.  

 

 

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/plano-nacional-de-educacao/avaliacao-tecnica/avtecpne.html
http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/5465
http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/5465
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pne_200809.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pne_200809.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/pdf/volume1.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/pdf/volume2.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/pdf/volume3.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
http://portal.inep.gov.br/web/guest/dados/monitoramento-do-pne/relatorios-de-monitoramento
http://portal.inep.gov.br/web/guest/dados/monitoramento-do-pne/relatorios-de-monitoramento
https://www.observatoriodopne.org.br/
https://www.observatoriodopne.org.br/
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3. Os decretos de regulamentação  

a) Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997 

Em 1997, com o objetivo de regulamentar os quatro artigos que edificaram a EPT na 

LDB (arts. 39 a 42), e ainda, o § 2 º do art. 36 (Ensino Médio), foi publicado o Decreto 

nº 2.208/1997. Dentre os principais pontos definidos nesse decreto, destacam-se: Os 

objetivos e os níveis dos cursos de EPT, a estrutura curricular, a certificação por 

competência e a atuação dos profissionais. 

No que concerne aos objetivos, foi conferido à EPT promover a transição entre a 

escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e adultos com conhecimentos e 

habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades produtivas, bem como 

qualificar, especializar, aperfeiçoar e atualizar os jovens e trabalhadores em seus 

conhecimentos tecnológicos, para sua inserção e melhor desempenho no exercício 

do trabalho. 

Quanto aos níveis e tipos de oferta, o decreto consignou três possibilidades:  

 Nível básico: correspondia à modalidade de educação não-formal e de duração 

variável, destinada a proporcionar qualificação e requalificação ao trabalhador 

para o exercício de funções demandadas pelo mundo do trabalho, não estando 

sujeita à regulamentação curricular. 

 Nível técnico: destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos 

matriculados ou egressos do ensino médio, com organização curricular própria 

e independente do ensino médio, podendo ser oferecida na forma concomitante 

ou subsequente. 

 Nível tecnológico: destinado a propiciar a formação em nível superior na área 

tecnológica, para egressos do ensino médio e técnico, e estruturado para 

atender aos diversos setores da economia. 

Quanto à organização curricular, passou a prever que os cursos técnicos poderiam 

ser estruturados em disciplinas e agrupados sob a forma de módulos, podendo ocorrer 

seu aproveitamento em uma habilitação diversa.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htmimpressa.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htmimpressa.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htmimpressa.htm
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Esses módulos também poderiam ser cursados em diferentes instituições 

credenciadas pelos sistemas federal e estaduais, desde que o prazo entre a conclusão 

do primeiro e do último módulo não excedesse cinco anos. 

Ao especificar a carga horária dos cursos, dois regramentos foram aplicados. Quando 

ofertado na parte diversificada do ensino médio, 25% do total da carga horária mínima, 

seria aproveitado no currículo de habilitação profissional.  

Enquanto, nos cursos técnicos (concomitante e subsequente), a carga horária mínima 

obrigatória seria de 70%, sendo reservado no mínimo 30% para que os 

estabelecimentos de ensino, independente de autorização prévia, optassem pela 

oferta de disciplinas, conteúdos, habilidades e competências específicas da sua 

organização curricular. 

Outro ponto de destaque é a possibilidade de certificação por competência, que 

ocorreria a partir do conjunto de certificados equivalente a todas as disciplinas e 

módulos que integram uma habilitação profissional, conferindo ao aluno o direito ao 

diploma correspondente de técnico de nível médio. 

O Decreto nº 2.208/1997 estabeleceu ainda, que a elaboração das diretrizes 

curriculares para o ensino técnico deveria ocorrer a partir de estudos de identificação 

do perfil de competências requeridas, ouvidos os setores interessados, inclusive 

trabalhadores e empregadores, tanto na concepção quanto na sua atualização.  

No que concerne à atuação dos profissionais, o decreto previa que as disciplinas do 

currículo do ensino técnico poderiam ser ministradas por professores, instrutores e 

monitores selecionados, principalmente, em função de sua experiência profissional, 

devendo ser preparados para o magistério, previamente ou em serviço, por intermédio 

de cursos regulares de licenciatura ou de programas especiais de formação 

pedagógica. 

b) Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004 

Em 2014, a partir da publicação do Decreto nº 5.154/2004, passou a vigorar uma 

nova organização para a EPT, revogando-se, em sua totalidade, o Decreto nº 

2.208/1997. Como premissa, foi traçada uma aproximação com a previsão contida 

inicialmente na LDB, qual seja, “integrada às diferentes formas de educação, ao 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htmimpressa.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
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trabalho, à ciência e à tecnologia”. No entanto, foram preservados alguns dos 

aspectos contidos na regulamentação anterior. 

Do ponto de vista de objetivos, a EPT passou a se organizar “por áreas profissionais, 

em função da estrutura sócio ocupacional e tecnológica” e não mais a qualificação, 

reprofissionalização e atualização os jovens e adultos trabalhadores para o exercício 

de atividades produtivas. 

No que concerne à forma de oferta de cursos, alterou sua estrutura, passando a 

possibilitar a efetiva articulação da EPT com o ensino médio, na forma integrada, e 

não mais independente dele, permanecendo a possibilidade de oferta na forma 

concomitante e subsequente. Ao mesmo tempo, o decreto preservou ainda, 

possibilidade de oferta dos cursos destinados à qualificação de profissional, 

independente de escolaridade prévia. Para além de alterar a estrutura da forma de 

oferta, as denominações dos cursos foram alteradas, para:  

● Formação inicial e continuada de trabalhadores;  

● Educação profissional técnica de nível médio; e  

● Educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. 

Essa alteração introduziu flexibilidade à educação profissional, especialmente no nível 

médio, e deu liberdade aos sistemas de ensino para organizar seus currículos, 

incluindo a ampliação da carga horária total do curso, a fim de assegurar, 

simultaneamente, a formação geral e as condições de preparação para o exercício de 

profissões técnicas, desde que respeitadas as diretrizes do Conselho Nacional de 

Educação. 

A nova regulamentação trouxe um novo conceito para os “módulos” previstos no 

decreto anterior, nomeando-os agora como “itinerário formativo”, e definindo-os como 

“conjunto de etapas que compõem a organização da educação profissional em uma 

determinada área, possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos”  

O Decreto nº 5.154/2004 ainda reedita o conceito de terminalidade em “módulos” para 

terminalidade em “etapas”, ou seja, com a possibilidade de saídas intermediárias, 

desde que articuladas entre si, para a obtenção de certificados de qualificação, para 

o trabalho após sua conclusão com aproveitamento, durante a formação técnica de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
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nível médio e também na graduação tecnológica.  

Outro destaque é a possibilidade de aproveitamento contínuo e articulado dos estudos 

nos cursos de qualificação profissional organizados em itinerários formativos, e ainda, 

a obrigatoriedade de conclusão dos estudos na formação técnica e no ensino médio 

para obtenção do diploma de técnico de nível médio. 

c) Decreto nº 8.268, de 18 de junho de 2014 

Em 2014, o com Decreto nº 5.154/2014, foi alterado a partir da publicação do Decreto 

nº 8.268/2014. Dentre as alterações, destaque-se a inclusão da “articulação de 

esforços das áreas da educação, do trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia” 

“centralidade do trabalho como princípio educativo” e “indissociabilidade entre teoria 

e prática”, dentre as premissas da EPT. 

As demais alterações se referem a nova alteração na nomenclatura dos programas e 

cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, que passaram a ser 

denominados de “qualificação profissional, inclusive a formação inicial e continuada 

de trabalhadores”. 

Considerando essa alteração na denominação, o quadro da oferta dos programas e 

cursos de EPT, pode ser ilustrado conforme descrito na figura 5: 

Figura 5 - Programas e cursos de ET, em 2017 

 

Fonte: Adaptado pela autora, a partir de Setec/MEC9 (2019) 

 
9 Publicado no portal da SETEC, menu “Educação Profissional e Tecnológica – Cursos de EPT”. Dis-
ponível em: < http://portal.mec.gov.br/cursos-da-ept >. Acesso em 16.Nov.2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm
http://portal.mec.gov.br/cursos-da-ept
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Outra alteração produzida pelo Decreto nº 8.268/2014, ainda foi  inclusão de quatro 

novos dispositivos (parágrafos) para esses programas e cursos (qualificação 

profissional) os quais estabelecem: 

● Regulamentação pelo MEC, quando realizados em trajetórias de formação que 

favoreçam a continuidade da formação; 

● Carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas, quando organizados na 

forma em trajetória de formação, inclusive para os fins da Lei nº 12.513, de 26 

de outubro de 2011, que regulamenta o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego – Pronatec. 

● Permissão de proposição de projetos de cursos experimentais, dentro dos 

cursos regulamentados, com carga horária diferenciada, conforme os 

parâmetros definidos em ato do Ministro de Estado da Educação. 

● Ao conceito de itinerário formativo foi acrescido o termo “ou trajetórias de 

formação”, passando a compreender “as unidades curriculares de cursos e 

programas da educação profissional, em uma determinada área, que 

possibilitem o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos”. 

Acerca das trajetórias de formação, é importante registrar que, embora o Decreto nº 

8.268/2014 tenha trazido a previsão de sua organização em cursos e programas de 

qualificação profissional, inclusive FIC e de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, a partir de regulamentação estabelecida pelo MEC, com carga horária mínima 

de 160 horas para a formação inicial, inclusive para fins de financiamento no âmbito 

do Pronatec. Tal regulamentação, até 2017, não ocorreu.  

Não obstante a essa ausência de regulamentação, é importante destacar que em 

2016, o MEC publicou a Portaria MEC nº 12, de 03 de maio de 2016, que condicionou 

a oferta de vagas por intermédio do Pronatec/Bolsa‐Formação à observância do 

disposto na quarta edição do Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e 

Continuada (Guia/FIC).   

O referido Guia/FIC tem balizado algumas instituições de ensino, em especial os 

Institutos Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que detêm 

autonomia para abrir cursos e para estabelecer seus próprios regulamentos de oferta 

desses cursos.  Na figura 6, é possível evidenciar a evolução e as principais mudanças 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41251-portaria-012-2016-pdf&Itemid=30192
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que perpassaram desde o Decreto nº 2208/1997 até o  Decreto nº 8.268/2014: 

Figura 6 - Evolução regulamentação da EPT  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

4. As Resoluções do CNE – Diretrizes Curriculares Nacionais  

a) Resolução CNE/CEB nº 04/1999 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional de Nível Técnico) 

Após dois anos de publicação do Decreto nº 2208/1997, que previa ao MEC, ouvido 

o CNE, estabelecer as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

de Nível Técnico (DCNs da EPNT), foi publicada a Resolução CEB Nº 04, de 08 de 

dezembro de 199910, fundamentada pelo Parecer CEB nº 16, de 26 de outubro de 

1999.  

A nova resolução conceituou por diretriz o “conjunto articulado de princípios, critérios, 

definição de competências profissionais gerais do técnico por área profissional e 

procedimentos a serem observados pelos sistemas de ensino e pelas escolas na 

organização e no planejamento dos cursos de nível técnico”, especificando sua 

obrigatoriedade a contar do ano de 2001.  

 
10 A publicação da resolução revogou o Parecer CFE nº 45/72, que vigorou por mais de 25 anos, com 

a normatização da oferta de habilitações profissionais no ensino de 2.º grau, em observância ao previsto 

no art. 5º da Lei n. º 5.692, de 11 de ago de 1971. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htmimpressa.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htmimpressa.htm
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_99.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_99.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1999/pceb016_99.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1999/pceb016_99.pdf
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Ao especificar a Educação Profissional, a resolução referenciou o art. 39 da LDB e 

definiu como princípios norteadores para a Educação Profissional de Nível Técnico, 

dentre outros, “a independência e articulação com o ensino médio”; o 

“desenvolvimento de competências para a laborabilidade” e a “identidade dos perfis 

profissionais de conclusão de curso”, estabelecendo ainda, que o planejamento e 

organização da sua oferta serão voltados ao “atendimento às demandas dos cidadãos, 

do mercado e da sociedade”. 

A resolução trouxe, como anexo, o Quadro das Áreas Profissionais, com as 

caracterizações, competências profissionais gerais e cargas horárias mínimas das 20 

habilitações profissionais ali descritas, cuja atualização, pelo CNE, deveria considerar 

a participação de educadores, empregadores e trabalhadores. 

No que concerne aos planos de cursos, a resolução estabeleceu que estes seriam 

submetidos à aprovação dos órgãos competentes dos sistemas de ensino, contendo, 

dentre outras, as seguintes especificações: justificativa e objetivos; requisitos de 

acesso; organização curricular; instalações e equipamentos e pessoal docente e 

técnico. 

Acerca da organização curricular e das certificações intermediárias, a resolução 

reiterou as previsões contidas no Decreto nº 2208/1997, dentre elas:  

● estruturação em módulos, com terminalidade correspondente à certificação; em 

habilitações diversas; realização do estágio supervisionado em empresas e 

outras instituições, cuja carga horária deverá ser acrescida ao mínimo 

estabelecido para o curso. 

● competência para os órgãos dos sistemas de ensino aprovarem os planos de 

cursos; 

● organização de cursos de especialização de nível técnico, vinculados a 

determinada qualificação ou habilitação profissional, para o atendimento de 

demandas específicas; 

● aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, desde que 

diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva 

qualificação ou habilitação profissional; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htmimpressa.htm
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● oferta de currículos experimentais em áreas profissionais não abarcadas pelo 

Quadro das Áreas Profissionais; 

Dentre as inovações trazidas pela resolução, ainda em relação ao Decreto nº 

2208/1997, constava a previsão de organização, pelo MEC, de instrumentos voltados 

ao planejamento e avaliação da oferta dos cursos, sendo eles: 

● Referenciais Curriculares11 por área profissional, a fim de subsidiar as escolas 

na elaboração dos perfis profissionais de conclusão e na organização e 

planejamento dos cursos. 

● Cadastro nacional de cursos de educação profissional de nível técnico para 

registro e divulgação em âmbito nacional. 

● Processo nacional de avaliação da educação profissional de nível técnico; 

● Normas para o credenciamento de instituições para o fim específico de 

certificação profissional.  

● Sistema nacional de certificação profissional baseado em competências. 

b) Resolução CNE/CP nº 3/2002 (Diretrizes para os Cursos Superiores de 

Tecnologia) 

Em 2002, com o objetivo de estabelecer as diretrizes para os Cursos Superiores de 

Tecnologia, previstas no Decreto nº 2.208/1997, foi publicada em 18 de dezembro, a 

Resolução CNE/CP 3, de 23 de dezembro de 2002, fundamentada pelos pareceres 

da Câmara de Educação Básica e do Conselho Pleno nº  436, de 06 de abril de 2001  

e nº 29, de 13 de dezembro de 2002, respectivamente. 

Observa-se, de início, que esta resolução, ainda em vigor, está pautada pelos ditames 

do Decreto nº 2208/1997, que foi revogado em 2004, pelo Decreto nº 5.154/2004, 

inclusive preservando a denominação anterior a revogação “Educação Profissional de 

Nível Tecnológico” e não a nova nomenclatura de “Educação Profissional Tecnológica 

de Graduação”.  

 
11 Os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico (RCNs) foram 
editados e difundidos pelo MEC, no ano 2000. De uso facultativo, os RCNs tinham o objetivo de 
“oferecer informações e indicações para a concepção de currículos nas diversas áreas profissionais 
distinguidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico” 
(RCN, Introdução, 2000: 7). O documento é constituído de 21 volumes, sendo o primeiro de Introdução 
e os demais dedicados a cada uma das 20 áreas profissionais. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htmimpressa.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htmimpressa.htm
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP032002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0436.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/cp29.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htmimpressa.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
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Sobre a adequação para a nova organização da Educação Profissional Tecnológica 

de Graduação, registre-se que o assunto foi objeto de análise por parte do CNE, por 

intermédio do Parecer CES nº 277, de 11 de junho de 2007.  No entanto, desde a 

aprovação desse parecer, decorridos mais de 11 anos, não foi instituída nova 

resolução para estabelecer as diretrizes do tema.  

Outro ponto que merece destaque refere-se à organização das áreas profissionais e 

à carga horária desses cursos, vez que esses não são abarcados pela Resolução 

CNE/CP nº 03/2002, mas sim descritos no Anexo A, do Parecer CEB nº 436/2001, 

que posteriormente foi reorganizada pelo Catálogo Nacional dos Cursos Superiores 

de Tecnologia (CNCST), a partir da publicação do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 

2016.   

Assim, destaca-se que o regramento da oferta de Educação Profissional Tecnológica 

de Graduação pelos sistemas de ensino observa, simultaneamente, quatro 

parâmetros normativos. 

Especificamente sobre a Resolução CNE/CP nº 03/2002, objeto da análise desse 

tópico, passamos a destacar os seus principais pontos. 

A educação profissional de nível tecnológico é definida como “integrada às diferentes 

formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetivando garantir aos 

cidadãos o direito à aquisição de competências profissionais que os tornem aptos 

para a inserção em setores profissionais nos quais haja utilização de 

tecnologias”. Grifo nosso. 

Os cursos superiores de tecnologia deverão “incentivar o desenvolvimento da 

capacidade empreendedora e da compreensão do processo tecnológico, em suas 

causas e efeitos”; a “produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas 

aplicações no mundo do trabalho” e “propiciar a compreensão e a avaliação dos 

impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da produção, gestão e 

incorporação de novas tecnologias”, sendo definidos como cursos de graduação, com 

características especiais, que obedecerão às previsões contidas no Parecer CEB nº 

436/2001 e conduzirão à obtenção de diploma de tecnólogo.  

 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces277_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP032002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP032002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0436.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/D5773impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/D5773impressao.htm
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP032002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0436.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0436.pdf
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Para o planejamento e organização dos cursos superiores de tecnologia, a Resolução 

CNE/CPnº 03/2002 estabelece que devem ser observados os critérios para atender 

às demandas dos cidadãos, do mercado de trabalho e da sociedade, bem como a 

identificação de perfis profissionais próprios para cada curso, em função das 

demandas e em sintonia com as políticas de promoção do desenvolvimento 

sustentável do País.  

A Resolução Resolução CNE/CPnº 03/2002 estabeleceu ainda, que os cursos 

superiores de tecnologia podem ser organizados por módulos que correspondam a 

qualificações profissionais identificáveis no mundo do trabalho, sendo facultado ao 

aluno o aproveitamento de competências profissionais anteriormente desenvolvidas, 

para fins de prosseguimento de estudos em cursos superiores de tecnologia.  

No que concerne à organização curricular dos cursos, estabeleceu-se que o MEC 

organizará referenciais curriculares por áreas profissionais, a fim de subsidiar as 

instituições educacionais e os sistemas de ensino, bem como a possibilidade de 

implementação de cursos experimentais, desde que ajustados ao disposto nas 

diretrizes e previamente aprovados pelos respectivos órgãos competentes.  

Ainda, acerca da organização curricular, é importante destacar que a Resolução 

Resolução CNE/CPnº 03/2002 não especifica as áreas profissionais ou carga horária 

dos cursos, sendo estas, como dito anteriormente, descritas no Anexo A do Parecer 

CEB nº 436/2001. 

Outra previsão contida é quanto ao exercício do magistério, cujo docente deverá 

possuir a formação acadêmica exigida para a docência no nível superior. 

Por fim, estabeleceu-se o prazo de até dois anos após a publicação da Resolução 

CNE/CP nº 03/2002, para promover a avaliação das políticas públicas de implantação 

dos cursos superiores de tecnologia. Tal previsão passou a ser exercida, a partir de 

2004, no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

instituído pela  Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 

Sobre as demais normatizações da Educação Profissional Tecnológica de Graduação, 

embora o conjunto de pareceres emanados pelo CNE para tratar da EPT, assim como 

os decretos que fogem da regulamentação dos art. 39 a 42 da LDB, não sejam objeto 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP032002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP032002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP032002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP032002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0436.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0436.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
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de estudo dessa trilha, apresenta-se a seguir, por necessário, em face das 

particularidades normativas do tema, uma breve análise também do Parecer CES nº 

277/2007 e do Decreto nº 5.773/2006, revogado pelo Decreto nº 9.235, de 15 de 

dezembro de 2017, com vistas a identificar os principais pontos que tratam dessa 

oferta de curso 

O Parecer CNE/CES nº 277/2007 trata de proposta enviada pelo MEC para 

reorganizar a Educação Profissional e Tecnológica de Graduação, baseada em nova 

metodologia, que reúne os cursos em grandes eixos temáticos, focados na interação 

disciplinar e não mais na organização por áreas profissionais, conforme descrito no 

Anexo A do Parecer CEB nº 436/2001, sendo sugerido que estes eixos passassem 

a ser estabelecidos por um catalogo nacional de denominação de cursos. O parecer 

recebeu voto favorável do relator, que opinou pela nova organização desses cursos, 

a partir de agrupamento por eixos tecnológicos, como cargas horárias mínimas 

estabelecidas pelo catálogo. Registre-se, que esse parecer não se consubstanciou 

em nova resolução para tratar do tema. 

O Decreto nº 5.773/2006, que trata das funções de regulação, supervisão e avaliação 

de instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação, instituiu 

formalmente o CNCST, conferindo à  Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (Setec) competência para atualizar as denominações dos cursos que 

integram o CNCST. 

Em 2017, o Decreto nº 5.773/2006 foi revogado mediante a publicação do Decreto 

nº 9.235/2017. Além de preservar a competência da Setec/MEC em face do CNCST, 

essa regulamentação estabelece que no âmbito das instituições da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica somente poderão ser ofertados cursos 

de bacharelados e superiores de tecnologia nas áreas em que ofereçam cursos 

técnicos de nível médio, assegurada a integração e a verticalização da educação 

básica à educação profissional e educação superior.  No entanto, não se prevê 

participação da Setec/MEC nessa ação. 

A partir dessas descrições, observa-se que a Educação Profissional Tecnológica de 

Graduação é regida por um conjunto simultâneo de quatro normativos apresentados 

na figura 7: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces277_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces277_06.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/D5773impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9235.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9235.htm
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces277_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0436.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/D5773impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/D5773impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9235.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9235.htm
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Figura 7 - Normativos cursos superiores de tecnologia 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

c) Resolução CNE/CEB nº 1/2005 (Atualização das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico)  

Após a publicação do Decreto nº 5.154/2004, a  Resolução nº 04/1999 não refletia 

as alterações decorrentes da nova organização dada à Educação Profissional com o 

Ensino Nível Médio, pelo citado decreto. Em razão disso, em 03 de fevereiro de 2005, 

foi publicada a Resolução nº 01, de 11 de março de 2005, fundamentada pelo  

Parecer CEB/CNE nº 39, de 07 de janeiro de 2005, atualizando as DCNs da EPNT 

e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNs do EM), 

estabelecida na Resolução CEB nº 3, de 05 de agosto de 1998. 

Dentre as alterações promovidas destacam-se a previsão, expressa, da integração e 

articulação da EPT com o Ensino Médio, e não mais articulada e independente dele, 

bem como a nova carga horária desses cursos.  

No que concerne especificamente às DCNs do EM, foi introduzida nova redação na 

Resolução CEB nº 03/1998, para atualizar as formas de articulação entre a Educação 

Profissional Técnica de nível médio e o Ensino Médio, sendo estabelecidas as formas: 

integrada, no mesmo estabelecimento de ensino, contando com matrícula única para 

cada aluno; concomitante - Interno: no mesmo estabelecimento de ensino; Externo: 

em instituições de ensino distintas, aproveitando as oportunidades educacionais 

disponíveis; intercomplementaridade, mediante convênio de instituições distintas, 

com projeto pedagógico unificado – e subsequente, oferecida somente a quem já 

tenha concluído o Ensino Médio.  

Quanto à denominação dos cursos, a resolução atualizou a previsão contida no 

Decreto nº 5.1.54/2004, estabelecendo as seguintes alterações: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_99.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb001_05.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14428-pceb039-04&category_slug=outubro-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb03_98.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb03_98.pdf
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● Educação Profissional de nível básico passou a chamar-se “formação 

inicial e continuada de trabalhadores”;  

● Educação Profissional de nível técnico passou a denominar-se 

Educação Profissional Técnica de nível médio;  

● Educação Profissional de nível tecnológico passou a denominar-se 

Educação Profissional Tecnológica, de graduação e de pós-graduação. 

No tocante à carga horária, a resolução estabelece que os cursos de Educação 

Profissional Técnica de nível médio, quando realizados de forma integrada com o 

Ensino Médio, passaram a ser ministrados com o mínimo de 3.000 horas para as 

habilitações profissionais que exigem mínimo de 800 horas; de 3.100 horas para 

aquelas que exigem mínimo de 1.000 horas e de 3.200 horas para aquelas que exigem 

mínimo de 1.200 horas. Nas formas concomitante e subsequente, os cursos 

deverão considerar a carga horária total do Ensino Médio, acrescida da carga horária 

mínima exigida pela respectiva habilitação profissional, da ordem de 800, 1.000 ou 

1.200 horas, segundo a correspondente área profissional. 

Por fim, a resolução estabelece que os diplomas de técnico de nível médio terão 

validade tanto para fins de habilitação profissional, quanto para fins de certificação do 

Ensino Médio, para continuidade de estudos na Educação Superior. 

d) Resolução CNE/CEB nº 6/2012 (Diretrizes Curriculares da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio) 

Em 2012, após sete anos da publicação da Resolução CEB nº 01/2005, que atualizou 

a DCNs da EPNT para adequá-las à nova organização dada à EPT pelo Decreto nº 

5.154/2004, e quatro anos após a publicação da Lei nº 11.741/2008, que 

redimensionou a EPT na LDB, foi publicada a Resolução CEB nº 06, de 21 de 

dezembro de 2012 para tratar das novas Diretrizes Nacionais Curriculares da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio (DCNs da EPTNM), fundamentada 

pelo Parecer CEB nº 11, de 04 de setembro de 2012, especificando sua 

obrigatoriedade, a contar do ano de 2013.  

A nova resolução surgiu mais robusta, comparada com as resoluções anteriores, e 

estruturada nos moldes da LDB, apresentando divisão temática, por títulos e capítulos, 

conforme descrito na figura 8: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb001_05.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11741.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11663-rceb006-12-pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11663-rceb006-12-pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10804-pceb011-12-pdf&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192
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Figura 8 - Estrutura da Resolução CNE nº 06/2012  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

De início, com o objetivo de adequar-se à nova organização da EPTNM, a resolução 

reeditou o conceito de diretriz, que passou a ser assim considerado:  

o conjunto articulado de princípios e critérios a serem observados pelos 
sistemas de ensino e pelas instituições de ensino públicas e privadas, na 
organização e no planejamento, desenvolvimento e avaliação da Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, inclusive fazendo uso da certificação 
profissional de cursos. (BRASIL, CNE, 2012) 

Ainda em observância às mudanças promovidas pelo Decreto nº 5.154/2004 e pela 

Lei nº 11.741/2008, na organização da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

o texto da nova resolução trouxe as seguintes alterações/inovações:  

Os cursos passaram a ser denominados de: 

 Formação inicial e continuada ou qualificação profissional;  

 Educação Profissional Técnica de Nível Médio;  

 Educação Profissional Tecnológica de graduação e de pós-graduação. 

Os princípios da Educação Profissional Técnica de Nível Médio passam, dentre outros, 

a serem pautados pela “relação e articulação entre a formação desenvolvida no 

Ensino Médio e a preparação para o exercício das profissões técnicas, visando à 

formação integral do estudante” e o “trabalho assumido como princípio educativo, 

tendo sua integração com a ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta 

político-pedagógica e do desenvolvimento curricular”. 

O critério para o planejamento dos cursos deverá observar, dentre outros, o 

“atendimento às demandas socioeconômico-ambientais dos cidadãos e do mundo do 

trabalho, em termos de compromisso ético para com os estudantes e a sociedade”. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11741.htm
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A oferta na forma articulada e subsequente ao Ensino Médio deverá atender 

também às diretrizes das demais modalidades de ensino: Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar 

Quilombola, Educação de pessoas em regime de acolhimento ou internação e em 

regime de privação de liberdade, Educação Especial e Educação a Distância (EaD). 

Acerca da organização curricular, os cursos passaram a ser estruturados por eixos 

tecnológicos, possibilitando itinerários formativos flexíveis, diversificados e 

atualizados, ou em uma ou mais ocupações da Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO).  

A estrutura dos eixos tecnológicos deverá constar do Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos12 (CNCT), em substituição ao Quadro de Áreas Profissionais. A atualização 

será realizada pelo MEC de forma participativa, em regime de colaboração com as 

redes, instituições e órgãos especificamente voltados para a EPT e os conselhos de 

fiscalização do exercício das profissões regulamentadas, não sendo mais obrigatória 

a participação de representantes dos trabalhadores e empregadores.  

A orientação dos cursos por eixos tecnológicos deverá observar a articulação do 

trabalho assumido como princípio educativo, contendo:   

 matriz tecnológica, contemplando métodos, técnicas, ferramentas e outros 

elementos das tecnologias; 

 núcleo politécnico, compreende os fundamentos científicos, sociais, 

organizacionais, econômicos, políticos, culturais, ambientais, estéticos e éticos 

que alicerçam as tecnologias no sistema de produção social; 

 conhecimentos e as habilidades nas áreas de linguagens e códigos, ciências 

humanas, matemática e ciências da natureza, vinculados à Educação Básica. 

No caso das profissões regulamentadas, a construção dos currículos deve contemplar 

as atribuições funcionais previstas na legislação específica referente ao exercício 

profissional fiscalizado. 

 

 
12 O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos foi instituído, pelo CNE, por intermédio da Resolução nº 
03, de 9 de julho de 2008. 
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A possibilidade de oferta de cursos experimentais, que não estejam contemplados 

pelo CNCT, passou a ser condicionada ao prazo máximo de 3 (três) anos, contados 

da data de autorização dos mesmos pelo órgão próprio de cada sistema de ensino. 

Para a carga horária dos cursos, apontam-se seis novas previsões, observadas as 

disposições do CNCT:   

 até 20% da carga horária diária do curso poderão ser destinadas às atividades 

não presenciais, desde que haja suporte tecnológico e seja garantido o 

atendimento por docentes e tutores; 

 50% de carga horária mínima dos cursos em EaD na área de Saúde, deverão 

ser ministrados presencialmente,  

 20% da carga horária dos cursos em EaD, nos demais eixos tecnológicos, 

deverão ser ministrados presencialmente;  

 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária da habilitação profissional serão 

o mínimo para os cursos de especialização técnica de nível médio; 

 20% (vinte por cento) da carga horária da habilitação profissional serão o mínimo 

para as etapas de terminalidade de qualificação profissional técnica, em itinerário 

formativo; e 

 2400 horas para os cursos realizados no âmbito do Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). 

Passou a constar a obrigatoriedade de inserção do código autenticador nos diplomas 

e certificados de qualificações e especializações técnicas de nível médio, para fins de 

validade nacional para o exercício profissional, no Sistema Nacional de Informações 

da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) 13 , que substituiu o Cadastro 

Nacional de cursos de educação profissional de nível técnico. 

A resolução prevê que a formação inicial para a docência na Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio realiza-se em cursos de graduação e programas de 

licenciatura ou outras formas, sendo possibilitado ainda aos professores graduados 

não licenciados, em efetivo exercício na profissão, o direito de participar ou ter 

 
13 A Resolução CNE/CEB nº 03, de 30 de setembro de 2009, instituiu o Sistec, em substituição ao 
CNCT, previsto na Resolução CNE/CEB nº 4/99.  
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reconhecidos seus saberes profissionais em processos destinados à formação 

pedagógica ou à certificação da experiência docente. 

Por fim, o processo de certificação profissional deixa de ser somente por 

competências voltadas ao desempenho eficaz de atividades requeridas pela natureza 

do trabalho, para considerar os saberes e competências profissionais e pessoais. Na 

figura 9, é possível evidenciar a evolução resoluções e as principais mudanças que 

perpassaram da Resolução CEB Nº 04/1999 até a Resolução CEB nº 06/2012 . 

Figura 9 - Evolução das Resoluções das DCNs 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Chegamos ao final da Trilha 1. O objetivo foi apresentar a trajetória da EPT a partir 

das previsões contidas na LDB e nos seus regulamentos. Para tanto, perpassou pela 

própria LDB, pelas leis que instituíram os PNEs, os decretos de regulamentação e as 

resoluções emanadas pelo CNE para estabelecer as DNCs da EPTNM e da 

Graduação Tecnológica. Para facilitar a visualização do que foi abordado aqui, 

apresenta-se na figura 10, em forma de infográfico, uma linha do tempo dos 

normativos descritos: 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_99.pdf
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Figura 10 - Linha do tempo – Normativos da EPT   

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

A intenção desta trilha, de caráter introdutório, foi abordar, de modo descritivo, a EPT 

na LDB e seus regulamentos, permitindo que cada leitor(a) possa elaborar suas 

próprias análises e conclusões a respeito dos desdobramentos produzidos sobre essa 

modalidade de ensino a partir dessa trajetória. Assim, a trilha serve como um ponto 

de partida para outras pesquisas sobre o tema. 

Para aprofundar o estudo deste tema, uma das opções é acessar, por meio do menu 

“Materiais de Apoio”, os seguintes materiais: Glossário da EPT; Guia de Bolso – 

Organização da EPT e publicações de estudiosos da EPT e institucionais da 

Setec/MEC. Além de facilitar a compreensão da terminologia e de expressões próprias 

da EPT, os Materiais de Apoio visam enriquecer os conhecimentos sobre os 

normativos e sobre temáticas próprias dessa educação. 

Conteúdo da Trilha 2 “A EPT pela trajetória dos arranjos institucionais e de 

gestão do MEC”  

O universo organizacional constitui-se como um elemento condicionante da 

capacidade de resposta estatal para as demandas da sociedade por bens e serviços. 

Considerando tal premissa, esta trilha 2 se propõe a discorrer sobre a trajetória da 

EPT no MEC, descrevendo as principais mudanças advindas do período de 1997 a 

2017, expressadas sob duas perspectivas institucionais: a da estrutura organizacional 

e a das diretrizes da gestão. 
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Sob a perspectiva organizacional, a descrição englobará o conjunto de nove decretos 

de estrutura regimental do MEC, que edificou a estrutura da Secretaria de Educação 

Média e Tecnológica (Semtec/MEC) até o ano de 2004 e sua transformação em 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC) em 2004, recorrendo 

às diretrizes do modelo de desenho organizacional adotado na administração pública 

federal.  

Segundo tais diretrizes, o modelo predominante é o das estruturas singulares 

orientado pela gestão estratégica definida pelo órgão, constituindo de três arranjos 

institucionais: as competências[2], o conjunto de unidades administrativas e os cargos 

de direção, agrupados em cinco componentes básicos: 

● Alta Administração: Instância máxima deliberativa que controla a gestão 

estratégica da organização.  

● Assessoria: Situada fora da hierarquia da linha de autoridade, promove 

assessoramento técnico para o processo de tomada de decisão. 

● Suporte administrativo: Lócus dos sistemas de trabalho, tem a finalidade de 

apoiar os processos finalísticos da organização. 

● Linha Gerencial: Estrutura de direção que proporciona a integração horizontal, 

entre os processos finalísticos e de gestão estratégica da alta administração. 

● Nível Técnico: Responsável pela implementação das estratégias, 

operacionalizando os processos finalísticos. 

Assim, a descrição da evolução dos arranjos organizacionais da Semtec/MEC e da 

Setec/MEC será revisitada, de forma sintética, e em ordem cronológica, a partir do 

recorte dos componentes da: alta administração, da linha gerencial de direção e do 

nível técnico, a partir de seus eixos finalísticos, conforme especificado na figura 1: 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Administrador/Desktop/MESTRADO%20PROFEPT/_PROJETO/Produto_BLOG/Produto%20final/REVISADAS/TRILHA%202.docx%23_ftn2
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Figura 1 - Modelagem de estrutura organizacional associada à Semtec/MEC e 

Setec/MEC 

  

 

Fonte: Adaptado pela autora, com base na pirâmide de Hans Kelsen (2019) 

No que concerne às diretrizes de gestão estratégica, conceituadas nesta trilha como 

“linhas gerais de ação estipuladas por uma instituição (governo, instituição pública ou 

privada), em consonância com as políticas definidas, tendo em vista o atingimento dos 

macro-objetivos relacionados à materialização de tais políticas.”[4], a descrição 

recorrerá aos documentos analíticos produzidos e publicados pelo MEC: “Políticas e 

Resultados – A Reforma da Educação Profissional (1995 a 2003)”; “Políticas Públicas 

para a Educação Profissional e Tecnológica (2004)” e “Educação Profissional e 

Tecnológica: Série Histórica e Avanços Institucionais (2003 a 2016)” emanados pelas 

equipes de gestão que integraram a Semtec/MEC e a Setec/MEC, no período 

abordado, e que expressam o entendimento dos gestores sobre a intencionalidade 

política e as direções para a materialização das políticas de EPT. Essa descrição 

abordará o recorte do cenário com os desafios e as estratégias adotadas para superá-

los. 

1. Estrutura organizacional   

a) A Secretaria de Educação Média e Tecnológica - Semtec/MEC  

Em 1997 14 , o MEC contava com uma organização edificada em cinco grandes 

estruturas, distribuídas entre os órgãos de assistência direta ao Ministro: setorial; 

específicos singulares; colegiado; regionais e entidades vinculadas (autarquias).  

 

 
14 Decreto nº 2.147, de 14 de fevereiro de 1997. 

file:///C:/Users/Administrador/Desktop/MESTRADO%20PROFEPT/_PROJETO/Produto_BLOG/Produto%20final/REVISADAS/TRILHA%202.docx%23_ftn4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1997/D2147impressao.htm
https://1.bp.blogspot.com/-9K5sook957k/XfXI8tY77TI/AAAAAAABlkM/acgfLdL5iPYP5fcAGdlyg1d8EFuWNmllwCLcBGAsYHQ/s1600/Trilha2_1_Estrutura+org..png
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Cada uma dessas estruturas se constituía de unidades administrativas atreladas às 

competências definidas para conduzir as políticas educacionais de responsabilidade 

do MEC.  

À Semtec/MEC, inserida no rol dos órgãos especializados singulares, foi conferida a 

competência estratégica de “planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo 

de formulação e implementação da política de educação média e tecnológica”, 

acompanhada das seguintes competências: 

apoiar o desenvolvimento dos sistemas de ensino da educação média e 
tecnológica, os diferentes níveis de governo, mediante apoio técnico e 
financeiro; 
estabelecer mecanismos de articulação e integração com os setores 
produtivos no que diz respeito à demanda quantitativa e qualitativa de 
profissionais, no âmbito da educação tecnológica; 
promover o intercâmbio com organismos públicos e privados; nacionais, 
estrangeiros e internacionais; 
zelar pelo cumprimento da legislação educacional no âmbito da educação 
média e tecnológica. (BRASIL, 1997) 

Para gerir suas competências, a Semtec/MEC possuía duas unidades administrativas 

em linha gerencial: o Departamento de Desenvolvimento Institucional e o 

Departamento de Desenvolvimento de Educação Média e Tecnológica, responsáveis 

por atuar em cinco eixos finalísticos:  legislação e normas; planejamento e gestão 

dos sistemas de ensino; inovação tecnológica; ensino e capacitação 

tecnológica.  

Não obstante a estrutura organizacional da Semtec/MEC formalizada em decreto, em 

1997, com o objetivo de materializar a Reforma da Educação Profissional 15 , 

decorrente do Acordo de Empréstimo 1052/OC-BR celebrado com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), foi implementado o Programa de Reforma 

da Educação Profissional (PROEP).  

A partir da implementação do PROEP, foi constituída, no âmbito da Semtec, por 

intermédio da Portaria MEC nº 1.005, de 10 de setembro de 1997 , a Unidade de 

Coordenação do Programa – UCP, responsável por coordenar a gestão do 

programa, sob a direção executiva de um Diretor de Programas, contando com duas 

áreas de execução projetos de desenvolvimento institucional e desenvolvimento 

técnico-pedagógica. Os cargos de Diretor de Programas e de Gerente de Projetos 

 
15 A Reforma da Educação Profissional atendeu às previsões contidas no Decreto nº 2.208, de 17 de 
abril de 1997. 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/Port1005.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htm
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integravam-se à alta administração da Secretaria. Essa mesma portaria atribuiu 

competência, ao Diretor Executivo do PROEP, para editar atos para normatizar o 

programa.   

Assim, a Semtec/MEC atuava com duas unidades articuladas e ao mesmo tempo 

independentes: uma política exercida pelo Secretário de Educação Profissional Média 

e Tecnológica e outra financeira, sob a gestão do Diretor Executivo do PROEP.  

A direção da Semtec/MEC em 1997 totalizava um conjunto de 12 cargos, sendo que, 

destes, um era o de Diretor de Programas e outros dois de Gerente de Projetos 

alocados na UCP/PROEP. Na figura 2, apresenta-se a estrutura organizacional da 

Semtec/MEC e da UCP/PROEP, com suas linhas gerenciais e seus eixos finalísticos: 

 
Figura 2 - Estrutura da Semtec/MEC, em 1997 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

No final do ano de 199816, o MEC reorganizou sua estrutura, promovendo alteração 

na composição dos órgãos regionais, extinguindo 17  vinte e quatro Delegacias 

Regionais do MEC - DEMECs18 , e permanecendo com duas representações nos 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Essa nova reorganização não produziu 

alterações nas competências e na estrutura administrativa e de cargos da Semtec. 

 

 
16  Alteração editada pelo  Decreto no 2.890, de 21 de dezembro de 1998. 
17 A extinção das DEMECs integrou parte da Reforma do Aparelho do Estado, iniciada em 1995. Para 

conhecer mais sobre a reforma, consulte o seu Plano Diretor.  
18  Integravam  a estrutura dos órgãos regionais do MEC com atuação direta junto aos estados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2890.htm
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/plano-diretor-da-reforma-do-aparelho-do-estado-1995.pdf
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No ano 2000 19 , o MEC novamente reorganizou sua estrutura. Essa mudança 

impactou no desenho organizacional da Semtec/MEC, com a extinção de linha 

gerencial, e ainda a formalização da competência da Semtec/MEC para supervisionar 

as atividades desenvolvidas pelo Colégio Pedro II e pelas unidades federais de EPT, 

que à época totalizavam 74 instituições. 

Em decorrência desse novo desenho organizacional, a Semtec/MEC reorganizou 

seus cinco eixos finalísticos, denominando-os de: cooperação técnica; 

planejamento e gestão; educação profissional; ensino médio; e capacitação 

tecnológica. Por sua vez, o conjunto de cargos permaneceu com o total de 12.  

No entanto, em decorrência da extinção da linha gerencial, os dois cargos de diretores 

foram realocados para a alta administração, convertidos para o cargo de Diretor de 

Programas, passando a compor à UCP/PROEP.  Conforme pode ser evidenciado na 

figura a seguir, em decorrência da alteração na estrutura administrativa da Semtec, a 

UCP/PROEP passou a ter uma organização mais robusta.   

 
Figura 3 - Estrutura da Semtec/MEC, reorganizada pelo Decreto nº 3.501/2000.  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 

 
19 Alteração dada pelo  Decreto no 3.501, de 12 de junho de 2000. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3501.htm
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No ano de 200120, o MEC novamente reestruturou sua organização. No entanto, as 

alterações não alcançaram a estrutura e os eixos finalísticos da Semtec/MEC.   

Em 2003 21 , o MEC reestruturou mais uma vez sua organização. As mudanças 

decorrentes dessa reestruturação, embora não tenham alcançado as competências e 

eixos finalísticos da Semtec/MEC, modificaram a estrutura de cargos, sendo extinto 

um cargo de Gerente de Projeto. Assim, o total de cargos de direção passou a ser de 

11, conforme pode ser observado na figura 4:  

Figura 4 - Estrutura da Semtec/MEC, reorganizada em 2003, pelo Decreto nº 
4.791/2003.  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

b) A Secretaria e Educação Profissional e Tecnológica - Setec/MEC   

Em 200422, considerando os mudanças promovidas na  organização da EPT, dada 

pelo Decreto nº 5154, de 23 de julho de 2004, o MEC constituiu uma nova ordem 

organizacional, edificando a Setec/MEC e conferindo-lhe a competência estratégica 

de “planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e 

implementação da política de educação profissional e tecnológica”, deixando de 

comtemplar, portanto, a gestão do ensino médio, que passou a ser coordenada pela 

Secretaria de Educação Básica - SEB. 

No rol das competências, a Setec, com o objetivo de adequar-se à nova estratégia de 

gerir a EPT, além de promover ajustes redacionais no conjunto de competências 

definidas na estrutura anterior, inseriu novas.  

 
20 Alterada pelo  Decreto nº 3.772, de 14 de março de 2001. 
21 Alterada pelo  Decreto nº 4.791, de 22 de julho de 2003. 
22 Alterada pelo  Decreto nº 5.159 de 28 de julho de 2004 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3772impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4791impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5159impressao.htm
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A seguir, apresentam-se as novas competências atribuídas à Setec/MEC.  

fortalecer a rede pública federal de EPT, buscando a adequada 
disponibilidade orçamentária e financeira para a sua efetiva manutenção e 
expansão; 
promover e realizar pesquisas e estudos de políticas estratégicas, 
objetivando o desenvolvimento da educação profissional e tecnológica; 
instituir mecanismos e espaços de controle social que garantam gestão 
democrática, transparente e eficaz no âmbito da política pública e dos 
recursos destinados à educação profissional e tecnológica; 
definir e implantar política de financiamento permanente para a educação 
profissional e tecnológica; 
estabelecer estratégias que proporcionem maior visibilidade e 
reconhecimento social da educação profissional e tecnológica; 
credenciar e recredenciar os centros de educação tecnológica privados, bem 
como autorizar, reconhecer e renovar o reconhecimento de seus cursos 
superiores de tecnologia; 
apoiar as atividades do Fórum Nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica; 
promover a articulação e integração da educação profissional e tecnológica 
com as demais políticas públicas de desenvolvimento sustentável; e  
desenvolver, implantar e acompanhar a política de formação inicial e 
continuada para profissionais da educação profissional e tecnológica;  
estabelecer diretrizes para as ações de expansão, supervisão e avaliação da 
educação profissional e tecnológica em consonância com o Plano Nacional 
de Educação (BRASIL, 2004) 

Acerca da estrutura administrativa, em 2004, a secretaria retomou o desenho de linha 

gerencial extinto no decreto anterior, retornando com dois departamentos e 

denominando-os de: políticas e articulação institucional e de desenvolvimento e 

programas especiais. Essa retomada impactou na reorganização dos cinco eixos 

finalísticos, passando para: “orçamento planejamento e gestão, políticas; avaliação; 

supervisão e gestão das instituições federais de EPT; monitoramento de programas e 

desenvolvimento e modernização da EPT”.  

No que tange à estrutura de cargos de direção, a Setec/MEC passou a contabilizar 

um total de 10. Essa redução é decorrente da extinção dos cargos de diretores de 

programas e gerente de projetos da alta administração, bem como da conversão em 

cargos de nível hierárquico inferior. Essa extinção impactou diretamente na 

desarticulação da UCP/PROEP, sendo sua gestão financeira transferida para o FNDE, 

por força da Portaria MEC nº 376, de 02 de fevereiro de 2015. Assim, a gestão do 

programa passou a ser executada no escopo dos eixos finalísticos da secretaria.  Na 

figura 5, é possível identificar a reorganização da estrutura administrativa e dos eixos 

finalísticos de atuação da Secretaria, definidos em 2004:  
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Figura 5 - Estrutura da Setec/MEC, reorganizada em 2004, pelo Decreto nº 5.159/2004.   

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Em 2006, ainda sob a vigência do Decreto nº 5.159/2004, que definia a estrutura 

organizacional do MEC, foi editado o Decreto nº 5.773/2006 23 ,  que conferiu à 

Setec/MEC a competência para elaborar o catálogo de denominações de cursos 

superiores de tecnologia. No entanto, somente em 200724 , essa competência foi 

agregada formalmente à secretaria, quando foi promovida a nova reestruturação 

organizacional do MEC.  

Essa nova reestruturação agregou ainda, ao rol de competências da Setec/MEC, a 

elaboração do catálogo nacional de cursos técnicos, e a promoção de ações de 

fomento ao fortalecimento, à expansão e à melhoria da qualidade da educação 

profissional e tecnológica. Ao mesmo tempo, deixou de contemplar 03 competências, 

descritas a seguir. 

apoiar as atividades do Fórum Nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica; 
promover a articulação e integração da educação profissional e tecnológica 
com as demais políticas públicas de desenvolvimento sustentável;  
desenvolver, implantar e acompanhar a política de formação inicial e 
continuada para profissionais da educação profissional e tecnológica 
(BRASIL, 2004) 

 
23 Regulamenta o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de edu-
cação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. 
24 Alteração dada pelo  Decreto nº 6.320, de 20 de dezembro de 2007. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5159impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5773.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6320impressao.htm
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Do ponto de vista das unidades administrativas, a Setec/MEC incorporou duas novas 

estruturas na linha gerencial, como a criação da Diretoria de Desenvolvimento da 

Rede Federal e da Diretoria de Supervisão da EPT, e a reorganização dos eixos 

finalísticos, passando a serem denominados de: planejamento e gestão de rede 

federal; políticas; certificação e legislação; formação inicial e continuada; regulação; 

supervisão; projetos especiais; e articulação. No que concerne ao quantitativo de 

cargos, a Setec/MEC passou a contar com um conjunto total de 16 cargos de direção, 

conforme pode ser visualizado na figura 6: 

Figura 6 - Estrutura da Setec/MEC, reorganizada em 2007, pelo Decreto nº 6.320/2007.  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019)  

Em 201125, ocorreu um novo movimento de reestruturação organizacional no MEC, 

cujo maior destaque foi a criação da Secretaria de Supervisão da Educação Superior 

(Seres/MEC). A estruturação dessa nova secretaria impactou diretamente nas 

competências, na estrutura de cargos e nos eixos finalísticos da Setec/MEC e também 

na Secretaria de Educação Superior (Sesu/MEC), sendo transferidos para a 

Seres/MEC as competências para praticar os procedimentos regulatórios 

relacionados à educação superior no sistema federal de ensino, antes desenvolvidas 

pela Setec/MEC e Sesu/MEC. 

Essa nova reestruturação, representou a involução de uma linha gerencial da 

Setec/MEC, a partir do remanejamento da Diretoria de Regulação e Supervisão de 

 
25 Alteração dada pelo  Decreto nº 7.480, de 16 de maio de 2011 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7480.htm#art7
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EPT para a Seres, e acarretou na diminuição e reorganização dos eixos finalísticos da 

Secretaria, sendo eles: planejamento e gestão da rede; infraestrutura da rede; 

desenvolvimento de pessoas da rede; monitoramento e avaliação das políticas; 

políticas de desenvolvimento e inovação; projetos de fortalecimento e 

acompanhamento aos sistemas públicos e de relações institucionais e projetos 

especiais. 

A realocação da linha gerencial de Regulação e Supervisão da EPT, representou a 

involução de dois cargos de direção. Assim a Setec/MEC passou a ter um total de 

quatorze cargos, em 2011, como se pode observar na figura 7 

Figura 7 - Estrutura da Setec/MEC, reorganizada em 2011, pelo Decreto nº 7.480/2011. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Em 201226, o MEC passou por outra reorganização de sua estrutura. No âmbito da 

Setec, foram promovidos ajustes na definição da competência de elaboração dos 

catálogos nacionais, sendo aglutinada a redação a elaboração do catálogo nacional 

de cursos de formação inicial e continuada. Assim, a Setec/MEC agregou um novo 

eixo finalístico, sendo promovido uma nova reorganização dos eixos que passaram a 

ser: planejamento e gestão da rede; infraestrutura da rede; desenvolvimento de 

pessoas da rede; política, políticas de pesquisa, inovação e certificação; 

fortalecimento dos sistemas públicos de educação profissional e tecnológica; relações 

institucionais e projetos especiais e desenvolvimento e monitoramento de programas.  

 
26 Alteração dada pelo Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7690.htmimpressao.htm
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O acréscimo do novo eixo não impactou na estrutura de cargos, que permaneceu em 

14, como na estrutura anterior, conforme ilustrado na figura 8:  

Figura 8 - Estrutura da Setec/MEC, reorganizada em 2012, pelo Decreto nº 7.690/2012. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Em 201727, mediante nova reestruturação organizacional do MEC, não se produziu 

alteração na estrutura de cargos de direção da Setec. No entanto, foram inseridas 

novas competências, com destaque para as ações de: 

promoção ao fomento da inovação,  
formulação e implementação de políticas de avaliação; 
supervisão da educação profissional técnica de nível médio, e  
estabelecimento de políticas e programas voltados à internacionalização da 
EPT. (BRASIL, 2017) 

Outro destaque no rol das competências foi a substituição da “definição e implantação 

da política de financiamento permanente para a educação profissional e tecnológica” 

para o “planejamento, coordenação, implementação, monitoramento e avaliação do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec e outros 

programas voltados ao fomento da educação profissional e tecnológica, de forma 

articulada com os sistemas de ensino e os diversos agentes sociais”. 

Em face dessas novas competências, a linha gerencial e os eixos finalísticos foram 

novamente readequados para: Planejamento, Orçamento e Gestão da Rede Federal; 

Desenvolvimento de Pessoas da Rede Federal; Infraestrutura e Inovação da Rede 

 
27 Alteração dada pelo Decreto nº 9.005, de 14 de março de 2017 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9005impressao.htm
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Federal; Políticas; Regulação e Supervisão; Articulação e Integração dos Sistemas de 

Ensino; Articulação e Execução de Programas e EPT a Distância e Tecnologia 

Educacionais, conforme ilustrado na figura 9: 

Figura 9 - Estrutura da Setec/MEC, reorganizada em 2017, Decreto nº 9.005/2017.  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

2. Diretrizes da gestão  

Descrito o cenário de transformações na estrutura organizacional, e partindo do 

conceito que as diretrizes28 de gestão são balizadores do caminho percorrido pelas 

instituições, e que conferem significado às motivações do dinamismo institucional, 

serão revisitados a seguir os documentos analíticos produzidos pelas diferentes 

equipes de gestão que integraram a Semtec/MEC e a Setec/MEC e que expressam 

as diretrizes que nortearam a gestão da política de EPT, no período analisado. Para 

tanto, será considerando o recorte de dois momentos distintos: o período de 1997 a 

2002 e de 2003 a 2016, com destaque para o ano de 2004, que retrata início de novo 

ciclo gestão para a EPT. 

A seleção desses documentos não pretende exaurir as demais publicações 

institucionais do período, nem mesmo os demais estudos e publicações produzidos 

por outros pesquisadores sobre tema, mas visa apresentar um recorte da visão 

institucional dos gestores que atuaram e conduziram a política por determinado 

período. Não obstante, para aqueles que desejarem se aprofundar no assunto, no 

 
28 FULGENCIO, Paulo Cesar. Glossário Vade Mecum: administração pública, ciências contábeis, di-
reito, economia, meio ambiente. Rio de Janeiro: Mauad, 2007. 



135 
 

material de apoio do blog, por meio do link “publicações”, encontra-se disponível uma 

lista de estudos sobre diferentes temas da EPT. O material é diversificado e apresenta 

a temática da EPT sob diferentes perspectivas. 

a) Políticas e Resultados – A Reforma da Educação Profissional (1995-2002) 

Como base no documento intitulado “Políticas e Resultados – A Reforma da Educação 

Profissional”29 , publicado em 2002, o MEC apresentou à sociedade os resultados 

advindos do período de gestão entre os anos de 1995 a 2002, partindo de um grande 

apanhado descritivo, sobre o cenário com os desafios da EPT e as estratégias 

adotadas para vencer os desafios. 

Ao descrever o cenário da Educação Profissional, o documento aponta que “o 

desenho de nosso sistema de ensino técnico profissional foi inspirado no modelo 

europeu onde o nível de universalização do ensino básico já se havia alcançado desde 

o final do século XIX”, e que seu desenvolvimento, supunha a manutenção, por um 

longo período, com o mesmo padrão tecnológico na sociedade. No entanto, essa 

premissa teria “mudado radicalmente em todo o mundo quando passamos a viver uma 

nova revolução na tecnologia industrial”. (BRASIL, 2002). 

Assim, a diretriz de gestão da EPT no período, segundo apontada no documento, foi 

pautada pela “tendência mundial da existência de um ensino pós-médio amplo e 

vigoroso, com diversidade de alternativas para os jovens poderem escolher suas 

melhores opções, passando pela articulação entre educação, trabalho e tecnologia”. 

(BRASIL, 2002). 

Ainda segundo o documento, essa tendência foi a matriz de inspiração da Reforma 

da Educação Profissional 30, que constituiu um novo paradigma onde:  

na educação básica de caráter geral, o jovem deveria desenvolver as 
habilidades e competências de aprender: desenvolver o raciocínio, o 
pensamento crítico e contextualizar os conhecimentos”. Assim, a Educação 
Profissional passou a ser complementar “à educação básica e organizada de 
forma flexível, para permitir frequentes retornos ao sistema por parte dos 
egressos, de forma a garantir sua permanente atualização à evolução técnica” 
(BRASIL, 2002).   

 

 
29 BRASIL. MEC. Política e Resultados: A Reforma da Educação Profissional.Brasília.2002. 
30 Concretizada pela nova LDB de 1996 e pelo Decreto n° 2.208/1997. 
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Como estratégia adotada para superar esses desafios, o documento apresenta o 

detalhamento da implantação da reforma, por intermédio do Programa de Expansão 

da Educação Profissional (PROEP) 31. O objetivo da reforma era expandir o sistema, 

mediante aporte de recursos para as escolas do segmento federal e para as dos 

segmentos estaduais e escolas do segmento comunitário (privadas, sem fins 

lucrativos), “partindo de um conjunto de ações integradas que proporcionasse a 

diversificação da oferta e a definição de cursos de forma adequada às demandas do 

mercado do trabalho e às exigências da moderna tecnologia” (BRASIL, 2002).   

Na visão daquela gestão, conforme apontado no documento, a reforma contemplava 

a melhoria dos aspectos técnico-pedagógicos, a adequação e atualização de 

currículos, a capacitação de recursos humanos e a oferta baseada em estudos de 

mercado de trabalho. 

O documento destaca ainda, que o processo de expansão se tornou mais dinâmico, 

com a participação das escolas do segmento comunitário. Pois, para aquela gestão, 

restava claro que “desde o início do governo que não seria viável expandir a educação 

profissional dentro do modelo centralizado das escolas técnicas federais”.  Na 

avaliação dos gestores à época, os problemas dessas instituições se concentravam 

“na dificuldade de gestão e na escassez de recursos para manter um sistema que 

tinha elevado custo aluno e na falta de articulação da educação profissional com o 

mercado de trabalho local”. (BRASIL, 2002).    

Por fim, o documento apresenta um balanço do que foi a implementação do PROEP 

e os resultados advindos da execução dos 336 convênios celebrados, até aquele 

momento, no âmbito desse programa, cujo o principal resultado pretendido era dobrar, 

até o fim da execução do programa, o número de matrículas, comparado ao ano de 

1999, passando assim de 700 mil para 1.060 mil matrículas. 

b) Políticas Públicas para a Educação Profissional e Tecnológica (2004) 

O ano de 2003 marcou o início de um novo ciclo de gestão para o Estado brasileiro. 

Em face desse novo cenário político, a Semtec/MEC promoveu o 1º Seminário 

Nacional de Educação Profissional - “Concepções, Experiências, Problemas e 

 
31 Estruturado e desenvolvido em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. 
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Propostas”, com o objetivo debater o papel da Educação Profissional na nova 

conjuntura política do país, cujo compromisso era a transformação social, 

considerando a visão de representantes das instituições e/ou a atividades ligadas à 

educação profissional e tecnológica, além de representantes dos sindicatos e do 

governo. 

Como resultado desse seminário, o MEC consolidou os conteúdos e as proposições 

em dois documentos: o Documento Base e o Relatório Final (Anais), que subsidiaram 

a estruturação do documento intitulado “Políticas Públicas para a Educação 

Profissional e Tecnológica32”.  

Em 2004, por meio da publicação deste último documento, foram apresentadas à 

sociedade as diretrizes a serem encampadas a longo prazo pela Semtec/MEC, na 

orientação e definição das políticas públicas para a educação profissional e 

tecnológica. 

Ao definir o cenário da Educação Profissional, esse documento detalhou, no item 

“concepções”, o longo caminho percorrido historicamente pela EPT, bem como 

apresentou, no item “conjuntura atual”, a visão dos novos gestores sobre a política 

adotada pela gestão anterior, caracterizada por eles, como: 

um conjunto de problemas e dificuldades, provocado, dentre outros, pelos 
impactos causados pelo Decreto nº 2.208/97, desarticulação entre os níveis 
educacionais e esferas governamentais, recursos financeiros e gestão 
privada do sistema federal e formação docente e gestão. (BRASIL, 2004) 

Nessa perspectiva, o documento especifica que a diretriz de gestão a ser adotada 

para o novo ciclo deveria considerar a adoção de estratégias de ação, com base nos 

pressupostos definidos pelo Programa de Governo, explorando os espaços permitidos 

pela legislação em vigor, cujo horizonte seria “nortear a organização da educação 

profissional e tecnológica, vinculada ao ensino médio ”. (BRASIL, 2004) 

Partindo dessa diretriz, o documento estabeleceu o conjunto de pressupostos que 

deveriam alicerçar a gestão da EPT: 

 Articular a educação profissional e tecnológica com a educação básica; 

 Integrar a educação profissional e tecnológica ao mundo do trabalho; 

 
32 BRASIL, MEC/SEMPTEC. Políticas Públicas para a Educação Profissional e Tecnológica. Brasília: 
MEC/SEMTEC, abril, 2004. 
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 Promover a interação da EPT com outras políticas públicas; 

 Recuperar o poder normativo da LDB (Arts. 22, 35 e 36; 39 a 42); 

 Proceder à reestruturação do sistema público de ensino médio técnico e EPT; 

 Comprometer-se com a formação e valorização dos profissionais da EPT. 

O documento apresentou também os novos rumos estratégicos que, de acordo com 

aquela equipe de gestão, deveriam ser implementados pelo MEC, com a descrição do 

conjunto de ações a serem desenvolvidas em cada estratégia, sendo elas:  

 A EPT como uma política pública; 

 Articulação dos diversos níveis educacionais e esferas governamentais; 

 Organização da EPT; 

 Financiamento, competências e responsabilidades; 

 Formação de docentes de EPT; 

 Certificação de conhecimentos e de competências; 

 Gestão democrática da EPT; 

 Avaliação da EPT e divulgação de informações; 

 Educação de jovens e adultos; 

 Resgate das experiências; e 

 Fórum Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. 

Por fim, o documento reforçou que, a partir da visão dos novos gestores, a efetiva 

concretização dos novos rumos estratégicos requer “que o Estado promova a 

reformulação dos instrumentos legais que estão em curso de acordo com as diretrizes 

estabelecidas”. (BRASIL, 2004) 

c) Educação Profissional e Tecnológica: Série Histórica e Avanços 

Institucionais (2003-2016) 

No ano de 2016, os gestores da Setec/MEC produziram um novo documento 

analítico33, cujo objetivo foi apresentar os resultados alcançados pela EPT, no período 

de 2003 a 2016, aos novos gestores que estavam assumindo a condução do MEC, a 

partir daquele momento, em face da ruptura do ciclo de gestão do governo, decorrente 

do processo de impedimento, ocorrido em maio de 2016. 

 
33 BRASIL.SETEC/MEC. Educação Profissional e Tecnológica: Série Histórica e Avanços Institucionais 
2003-2016. Brasília.2016. 
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Esse documento tem como cerne detalhar as ações empreendidas pelo governo 

federal para a EPT, e logo na apresentação, especifica que tais políticas foram 

destinadas à “expansão, democratização e interiorização da oferta de cursos técnicos 

e de qualificação profissional, nos termos previstos na Lei nº 12513, de 2011, que criou 

Pronatec” (BRASIL, 2016). 

Segundo aponta o documento, o Pronatec representou a articulação de um conjunto 

de políticas de EPT pré-existentes no MEC (Programa Brasil Profissionalizado, Rede 

e-Tec Brasil, Acordo de Gratuidade e Expansão da Rede Federal) com o novo 

instrumento de financiamento criado pela lei do Pronatec, a Bolsa-Formação, que 

conferiu a implementação de uma política pública de EPT de alcance nacional que 

contemplou:  

em toda sua extensão e complexidade, as demandas por qualificação 
profissional em articulação com a elevação de escolaridade. Somente em 
2015, foram realizadas mais de 1,1 milhões de matrículas pelo Programa, 
totalizando o total de 9,4 milhões de matrículas desde sua implantação, em 
2011. (BRASIL, 2016) 

Não obstante ao extenso detalhamento da execução e dos resultados do Pronatec, o 

documento também apresenta a evolução das demais políticas da EPT, como os 

normativos, os instrumentos de gestão e a articulação e os demais programas e ações 

executados, tais como: 

 Catálogos Nacionais de Cursos; 

 Relação da educação profissional com o ensino médio; 

 Itinerários Formativos; 

 Programas de Aprendizagem Profissional; 

 Integração EPT – Educação de Jovens e Adultos; 

 Formação inicial e continuada dos profissionais da EPT. 

O documento ainda reserva um capítulo para destacar o processo de evolução da 

expansão das unidades Rede Federal que, no período entre 2003 e 2016, alcançou o 

total de 644 unidades presentes nos 27 estados brasileiros.  Na visão dos gestores, 

esse processo de expansão representou: 

uma das mais arrojadas ações governamentais de ampliação das 
oportunidades de acesso a cursos e programas de educação profissional 
técnica de nível médio e tecnológica de nível superior já empreendida nos 
mais de 100 anos de existência da educação profissional formal em nível 
federal”. (BRASIL, 2016) 
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Ao logo do documento, é possível evidenciar ainda os indicadores de evolução das 

matrículas e dos demais programas da Setec. Especificamente sobre as matrículas 

da educação profissional técnica de nível médio, os dados apresentados apontam o 

total de 1,9 milhões34 de matrículas até 2015. 

Embora o ano de 2017 tenha representado um novo movimento para a EPT, com a 

alteração promovida na LDB advinda da Lei nº 13. 415/2007, para retomar a 

articulação facultativa da EPT ao Ensino Médio, por intermédio do itinerário formativo 

da “Formação Técnica e Profissional”, não foi localizado documento analítico 

produzido pelo MEC e que especifique as diretrizes de gestão para esse período. 

d) Relação de Gestores (secretários) de 1997 a 2017 

Após descrever a evolução institucional da EPT no MEC, a partir da estrutura 

organizacional e das diretrizes da gestão, outro ponto que merece destaque é a 

apresentação dos gestores que acompanharam e contribuíram com a historicidade da 

Semtec/MEC e Setec/MEC, conforme descrição no quadro 1:  

Quadro 1 - Relação secretários da Semtec/MEC e Setec/MEC 

Unidade Secretário Período Formação acadêmica35 e ocupação 
profissional à época 

 
 
 
Semtec/MEC 

Átila Freitas Lira 22/03/1995 a 
31/03/1998 

Graduado em Economia, Deputado 
Federal  

Ruy Leite Berger Filho   31/03/1998 a 
11/04/2002 

Graduado em Letras, docente da 
Universidade Federal do Piauí  

Raul David do Valle Júnior 23/04/2002  a 
06/01/2003 

Graduado em Engenharia Agrônoma, 
consultor 

Antonio Ibañez Ruiz 13/01/2003 a 
29/09/2005 

Graduado em Engenharia Mecânica, 
docente da Universidade de Brasília  

 
 
 
Setec/MEC 

Eliezer Moreira Pacheco 04/10/2005 a 
07/03/2012 

Graduado em História, consultor 

Marco Antônio de Oliveira 07/03/2012 a 
17/02/2014 

Graduado em Ciências Econômicas, 
Pesquisador  

Aléssio Trindade de 
Barros 

17/02/2014 a 
03/02/2015 

Graduado em Engenharia Elétrica, 
docente do Instituto Federal da Paraíba 

Marcelo Machado Feres 03/03/2015 a 
16/05/2016 

Licenciatura em Matemática, docente do 
Instituto Federal Fluminense 

Marco Antônio Viegas 10/06/2016 a 
04/10/2016 

Graduado em Administração, docente do 
Instituto Federal de Pernambuco 

Eline Neves Braga  
Nascimento 

04/10/2016 a 
08/07/2018 

Graduado em Psicologia, consultora 

Fonte: Elaboração da autora, com base no Diário Oficial da União – DOU (2019) 

 

 
34 Dados extraídos do Censo da Educação Básica, 2014, do INEP. 
35 Considerada a primeira formação acadêmica (Graduação) 
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Chegando ao final da Trilha 2, foi alcançado o objetivo de apresentar a trajetória da 

EPT a partir dos arranjos institucionais e de gestão no período de 1997 a 2017. Tendo 

perpassado por 9 decretos referentes à estrutura regimental do MEC, foram 

apresentadas: a estrutura da Semtec/MEC até o ano de 2003 e a sua transformação 

em Setec/MEC em 2004, e ainda os documentos que balizaram as diretrizes de gestão 

no período.  

Para facilitar a visualização do que foi abordado aqui, apresenta-se na figura 10, em 

forma de infográfico, uma linha do tempo da estrutura organizacional e da diretriz de 

gestão da Semtec/MEC ao longo dos anos de 1997 a 2017. Nessa figura, é possível 

identificar e comparar as principais mudanças na estrutura e nas diretrizes de gestão 

do período.  

Figura 10 - Linha do tempo: Estrutura da Semtec/MEC e Setec/MEC  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

A intenção desta trilha, de caráter introdutório, foi abordar de modo descritivo a 

trajetória da EPT a partir arranjos institucionais e de gestão do MEC, permitindo que 

cada leitor(a) possa elaborar suas próprias análises e conclusões a respeito dos 

desdobramentos produzidos sobre essa modalidade de ensino a partir dessa trajetória. 

Assim, a trilha serve como um ponto de partida para outras pesquisas sobre o tema. 

Para aprofundar o estudo deste tema, uma das opções é acessar, por meio do menu 

“Materiais de Apoio”, os seguintes materiais: Glossário da EPT; Guia de Bolso – 

Organização da EPT e publicações de estudiosos da EPT e institucionais da 

Setec/MEC. Além de facilitar a compreensão da terminologia e de expressões próprias 

da EPT, os Materiais de Apoio visam enriquecer os conhecimentos sobre os 

normativos e sobre temáticas próprias dessa educação. 
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Conteúdo da Trilha 3 “A EPT pela trajetória dos programas implementados pelo 

MEC” 

Entre os anos de 1997 a 2017, a EPT passou por transformações que a revestiram 

como política pública vinculada ao processo educativo, ao trabalho, à ciência, à 

tecnologia e à cultura, visando, ao mesmo tempo, o preparo para o trabalho e para o 

exercício da cidadania.  

Essas transformações acompanharam a atuação da Secretaria de Ensino Média e 

Tecnológica (Semtec/MEC) e da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(Setec/MEC), nos processos de “formulação, planejamento, coordenação, 

implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas de EPT”[1]. 

Nesse sentido, e considerando que as políticas públicas governamentais são 

resultantes da atividade política e que é por meio de programas que a ação 

governamental é organizada para a concretização das transformações almejadas pela 

sociedade[2], esta trilha de aprendizagem pretende discorrer sobre a trajetória dos 

principais programas instituídos e implementados pelo MEC, no âmbito da política 

pública de EPT, entre 1997 e 2017. 

1. Breves considerações sobre políticas públicas e programas  

Para entender melhor a trajetória desses programas, será preciso, inicialmente, 

recorrer a alguns conceitos de políticas públicas e de programas, sob a perspectiva 

dos estudiosos da administração da pública. 

Para efeitos desta trilha, entende-se como política pública o “conjunto de iniciativas 

governamentais organizadas em função de necessidades socioeconômicas, contendo 

instrumentos, finalidades e fontes de financiamento[3]” e, de modo amplo, como 

programa o “conjunto de políticas públicas financiadas por ações orçamentárias e não 

orçamentárias“. 

Programas também podem ser entendidos como instrumentos de organização 

governamental que articulam um conjunto de ações suficientes para enfrentar um 

problema ou aproveitar uma oportunidade, devendo seu desempenho ser passível de 

aferição por indicadores coerentes com o objetivo estabelecido, podendo ser 

classificados como:  

file:///C:/Users/Administrador/Desktop/MESTRADO%20PROFEPT/_PROJETO/Produto_BLOG/Produto%20final/REVISADAS/TRILHA%203.docx%23_ftn1
file:///C:/Users/Administrador/Desktop/MESTRADO%20PROFEPT/_PROJETO/Produto_BLOG/Produto%20final/REVISADAS/TRILHA%203.docx%23_ftn2
file:///C:/Users/Administrador/Desktop/MESTRADO%20PROFEPT/_PROJETO/Produto_BLOG/Produto%20final/REVISADAS/TRILHA%203.docx%23_ftn3
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Programas Finalísticos: pela sua implementação são ofertados bens e 
serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de 
aferição por indicadores; e 
Programas de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles 
voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e 
para o apoio administrativo. (BRASIL, 2007) 

Partindo desta perspectiva, serão apresentados, de forma descritiva, os principais 

programas finalísticos formulados e implementados pelo MEC junto aos sistemas de 

ensino de EPT. Registre-se que esta trilha não abordará os programas instituídos para 

atender, exclusivamente, a Rede Federal, e que não tenham interlocução com os 

demais sistemas de ensino de EP 

No que concerne à formulação de tais programas, serão destacados os normativos 

de estruturação, os objetivos, o público-alvo, e as metas inicialmente estabelecidas. 

Quanto à implementação serão apresentados o modelo de gestão/governança e 

financiamento e um resumo dos principais resultados oficialmente analisados.  

Vale esclarecer que o conceito de formulação de políticas e programas (Policy 

Formulation) está relacionado aos processos e atividades referentes à construção de 

possíveis soluções, encaminhamentos e programas para lidar com a questão recém-

legitimada na agenda política. A implementação (Policy Implementation), por sua vez 

corresponde aos esforços da ação governamental, na alocação de recursos e no 

desenvolvimento dos processos previstos na etapa de formulação. 

Com essa abordagem, pretende-se descrever e apresentar informações dessa 

trajetória, buscando assim, compreender como esse histórico de programas 

governamentais dialoga com a trajetória dessa modalidade de ensino. 

Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP)  

Normativo de estruturação 

Em face da implementação do Programa de Reforma da Educação Profissional 

(PROEP), decorrente das previsões contidas no Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 

1997, e ainda da Recomendação nº 444, de 30 de junho de 1997, da Comissão de 

Financiamentos Externos (COFIEX36) que tratou das condições para continuidade da 

 
36 Órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MP), cabendo coordenar operacionalmente todo o processo de negociação para a obtenção 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htmimpressa.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htmimpressa.htm
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preparação do PROEP, foi instituída, no âmbito da Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica (Semtec), pela Portaria MEC Nº 1005, de 10 de setembro de 1997, a 

Unidade de Coordenação do Programa (UCP), incumbida de adotar as providências 

necessárias à implementação do PROEP, formalizando assim, o programa. 

Objetivos 

Conforme consta do documento, intitulado “Regulamento Operativo do PROEP” , o 

objetivo do programa era “apoiar a implantação da Reforma da Educação Profissional, 

e ainda de criar um sistema de educação profissional (educação para o trabalho) 

separado do ensino médio e do ensino universitário. O referido sistema deverá 

habilitar jovens e adultos para o mercado de trabalho mediante a oferta de cursos pós-

médios não universitários e cursos livres de nível básico e de aperfeiçoamento, com 

o objetivo de obter uma oferta, dentro do país, de mão-de-obra melhor qualificada”37. 

Para alcançar seus objetivos, o programa foi estruturado a partir de dois 

subprogramas:  

 Subprograma A - Implementação de Políticas Globais (sob a 

responsabilidade da Semtec/MEC): Visava “proporcionar ao MEC os 

instrumentos e mecanismos necessários para apoiar a implantação da Reforma 

da Educação Profissional nos estados, municípios e escolas profissionais 

(federais, estaduais e do segmento comunitário), e sensibilizar e informar a 

opinião pública sobre os objetivos e o desenvolvimento da reforma” 

 Subprograma B - Planos Estaduais e Projetos Escolares (Sob a 

responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE): 

Visava financiar os projetos de pré-investimento e investimento nos Estados e 

nas escolas.  

Público-alvo 

Instituições das redes de ensino federal, estadual e segmento comunitário (privadas 

sem fins lucrativos), tendo como beneficiários finais os jovens e adultos que buscavam 

se habilitar para o mercado de trabalho.  

 
de financiamentos externos relativos a projetos pleiteados pelos órgãos ou entidades do setor público 
com organismos multilaterais e agências bilaterais de crédito 
37 BRASIL. MEC. Educação Média e Tecnológica: Programa da Educação Profissional. Regulamento 
Operativo do PROEP. Brasília:PROEP, 2004. 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/PMEC1005_97.pdf
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/proep/regulamento_operativo_02_proep_2006.pdf
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/proep/regulamento_operativo_02_proep_2006.pdf
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/proep/regulamento_operativo_02_proep_2006.pdf
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Metas 

No quadro 1, apresenta-se a estruturação das metas do PROEP, divididas por projetos 

e componentes dos subprogramas A (Implementação de Políticas Globais) e B 

(Planos Estaduais e Projetos Escolares): 

Quadro 1 - Subprogramas e metas - PROEP 

Subprograma A 

Projeto Componente Metas 

Desenvolvimento 
Gerencial 

Fortalecimento do MEC 
 
 
 

Financiar diagnóstico institucional da estrutura e 
funcionamento da Semtec/MEC, visando 
fortalecer o papel de orientar, monitorar e avaliar 
o sistema de educação profissional e de  formular 
políticas e propor mudanças relevantes na 
legislação. 

Sistema de informação 
da Educação Profissional 
 
 
 
 

Implantar sistema para obter, processar e 
divulgar informação sobre as instituições de 
formação profissional e sobre o mercado de 
trabalho: 

 avaliação Institucional;  

 acompanhamento de egressos;  

 demandas do mercado de trabalho;  

 oferta curricular; e  

 acompanhamento das receitas e despesas. 

Desenvolvimento de 
Modelos de Gestão 
Escolar 

 Formular propostas de novas formas 
jurídicas e marcos normativos que 
outorguem às escolas de educação 
profissional autonomia financeira, 
administrativa e pedagógica;  

 Instrumentos de gestão estratégica e 
operativa nas áreas de recursos humanos, 
orçamento e financiamento, e do processo 
pedagógico; e  

 Desenvolver mecanismos de integração 
escola-empresa. 

Desenvolvimento 
técnico-
pedagógico 

Estudos de mercado de 
trabalho 
 
 
 
 
 
 
 

 Estudo das transformações no mercado de 
trabalho por categoria ocupacional e por 
gênero, com resultados desagregados no 
nível de microrregião;  

 Desenvolvimento e aplicação da 
metodologia de pesquisa de empresas 
industriais e dos setores comercial e 
agrícola com o propósito de determinar 
níveis e tipos de investimento das empresas 
e formas de recrutamento de recursos 
humanos; e 

 Desenvolvimento e aplicação de 
metodologia para a determinação de perfis 
funcionais e identificação de competências 
requeridas, com base em processos de 
trabalho. 

Desenvolvimento 
Curricular 
 
 

Elaborar as diretrizes curriculares nacionais e 
cursos técnico-profissionais para as áreas 
industriais, agrícolas, comerciais e de serviços, 
por meio de (a):  
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 identificação das ocupações básicas e 
especializadas;  

 identificação e atualização do perfil de 
competências e habilidades requeridas;  

 definição das diretrizes curriculares e carga 
horária mínima para os diversos cursos;  

 desenvolvimento do currículo por parte dos 
estados e das escolas;  

 apoio à elaboração das diretrizes 
curriculares estaduais e escolares; e  

 criação e difusão de mecanismos interativos 
de desenvolvimento curricular. 

 
 
 
 
 
 
Certificação de 
competências 
 
 

 Conceber do sistema de certificação e 
normatização de competências 
profissionais e a sua regulamentação;  

 Promover seminários internacionais e 
viagens de estudo de pessoal selecionado;  

 Experiências piloto de certificação, uma na 
área industrial e duas na de serviços, com o 
objetivo de validar mecanismos de 
certificação;  

 Seminários de difusão da experiência piloto 
e sobre a respectiva proposta do sistema de 
certificação. 

Desenvolvimento de 
Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atualização pedagógica para, 
aproximadamente, 15.000 docentes; 

 Cursos com estágios em empresas, para, 
aproximadamente, 4.000 profissionais;  

 Cursos para, aproximadamente 260 
gestores de instituições federais e estaduais 
sobre análise e tratamento de dados;  

 Cursos para, aproximadamente, 1.260 
docentes sobre modularização do currículo; 

 Seminários estaduais para, 
aproximadamente, 1.000 chefes de 
departamentos de ensino ou áreas 

 Cursos de especialização para 
aproximadamente 60 gestores das escolas 
federais em gestão curricular e estratégias 
de adequação ao mercado; 

 Três seminários internacionais nas áreas de 
reforma da educação profissional;  

 Visitas técnicas de diretores e docentes 
para conhecimento de experiências 
internacionais.  

Plano de comunicação  
 
 

 Seminários nacionais e encontros de 
sensibilização sobre os objetivos da 
reforma; 

 Publicação de artigos; e  

 Campanha institucional de sensibilização 
sobre a reforma da educação profissional. 

Estudo de 
acompanhamento de 
escolas piloto 
 
 
 
 

 Instrumentos de avaliação para cada 
escola, avaliação inicial da escola e da 
constituição da equipe;  

 Avaliação do uso do manual e do Projeto 
aprovado; 

 Avaliações semestrais sobre o cumprimento 
do convênio de execução do Projeto em 
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seus aspectos técnico-pedagógicos e de 
gestão; e 

 Avaliação final, um ano após o último 
desembolso do financiamento. 

Apoio à reforma do 
ensino médio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constituição de equipe em nível de SETEC, para  
coordenar estudos, monitorar e avaliar a 
implementação da reforma curricular de ensino 
médio e a realização dos seguintes estudos: 

 identificação e análise de modelos 
curriculares de nível nacional e 
internacional;  

 caracterização de práticas em aula; 

 identificação de estilos de aprendizagem 
dos jovens que frequentam o turno da noite; 

 estudo das variáveis determinantes da 
eficiência interna da educação média; 

 identificação das necessidades para a 
formação de professores no marco da 
reforma; e  

 quantificação da expansão da educação 
média e identificação de modalidades 
alternativas de seu financiamento. 

Subprograma B: Planos Estaduais e Projetos Escolares 

Planos Estaduais de Educação Profissional 
(PEPs) e Planos Estaduais de Ensino Médio 
  

Financiamento para a implementação de PEPs 
visando o fortalecimento da gestão da Educação 
Profissional, a identificação de área de formação, 
a implantação de novo modelo técnico-
pedagógico e de recursos humanos, em 
concordância com a reforma. 

Projetos escolares 
(Financiamento) 

Escolas Federais 
 

 Projetos que permitem a transformação de 
escolas federais existentes em Centro de 
Educação Profissional 

Escolas Estaduais 
 
 

 Transformação de escolas existentes, 
federais, estaduais, municipais ou do 
segmento comunitário; ou  

 Criação de novos centros, em cada uma das 
categorias, exceto a federal. 

Segmento Comunitário  
 
 
 
 
 
 
 

Principal instrumento para a expansão do 
sistema de Educação Profissional, mediante o 
financiamento para a criação de Centro de 
Educação Profissional ou transformação de 
escolas existentes cuja gestão e financiamento 
recorrente é ou será de responsabilidade de: 

 entidades privadas sem fins lucrativos, 
isoladamente ou em associação com 
entidades públicas; 

 entidades municipais, isoladamente ou em 
associação com entidades privadas sem 
fins lucrativos.  

Projetos Especiais 
 
 

Independentemente do segmento (Federal, 
Estadual ou Comunitário), aqueles que: 

 satisfaçam apenas parcialmente, ou que 
deixem de satisfazer plenamente, um ou 
mais dos requisitos estabelecidos no roteiro 
para Análise de Projeto;  

 apresentem relevância quanto à ampliação 
e diversificação da oferta de Educação 
Profissional;  
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 atuem na Educação Profissional de forma 
descentralizada, com cobertura regional ou 
nacional;  

 apresentem garantia de empregabilidade 
para os egressos dos cursos ministrados;  

 visem ao atendimento de demanda social 
específica, em especial áreas que 
demandem mão de obra intensiva;  

 proporcionem oportunidade de ensino 
gratuito a faixas específicas da população 
não atendida pelo ensino formal; e  

 apresentem compatibilidade entre os 
recursos solicitados e a demanda atendida. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base no Regulamento Operativo do PROEP (2019) 

 

Gestão e Governança 

Enquanto a UCP atuava na gestão do PROEP, a governança do programa era 

exercida pelo Conselho Diretor do Programa de Reforma da Educação Profissional, 

instituído por intermédio da,  Portaria interministerial MEC/MTb n° 1.018 de 11 de 

setembro de 1997, composto por integrantes da Semtec/MEC; da Secretaria de 

Formação e Desenvolvimento Profissional, do Ministério do Trabalho (SEFOR/MTb) e 

do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT)38, cujo 

objetivo era: 

deliberar sobre as políticas e diretrizes para implementação da citada 
reforma;  
deliberar sobre os Planos Operativos Anuais Globais;  
analisar os relatórios anuais do Programa, elaborados pela Coordenação do 
Programa;  
analisar eventuais propostas de ajustes ou alterações do Programa a serem 
submetidas ao BID (BRASIL, MEC, 1997) 

A partir do ano de 2005, conforme consignado na Portaria MEC nº 376 de 02 de 

fevereiro de 2005, foi incumbida ao FNDE a responsabilidade pela gestão do PROEP, 

restando conferidas à Setec/MEC as definições da política educacional específicas do 

programa, a avaliação dos resultados dos programas, e ainda a análise técnico-

pedagógica para a seleção e aprovação de convênios.  

Registre-se que, em 2015, por intermédio da Portaria MEC nº 376/2005, foi instituído 

novo Comitê Deliberativo do PROEP, integrado pelo Presidente do FNDE e 

representante da Setec/MEC, para no âmbito do Ministério da Educação, deliberar 

sobre: 

 
38 A participação do CODEFAT ocorreu em fase da utilização de recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – FAT na composição da contrapartida da operação de Crédito Externo com o BID. 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/PIMEC_MTb1018_97.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/PIMEC_MTb1018_97.pdf
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3533-portaria-mec-n%C2%BA-376-de-02-de-fevereiro-de-2005
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3533-portaria-mec-n%C2%BA-376-de-02-de-fevereiro-de-2005
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3533-portaria-mec-n%C2%BA-376-de-02-de-fevereiro-de-2005
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diretrizes de políticas e as estratégias gerais de implementação do PROEP; 
propostas de planos de ações anuais ou plurianuais; 
avaliações de resultados do Programa (BRASIL, MEC, 2005) 

Financiamento 

O financiamento do PROEP ocorreu por intermédio do Acordo de Empréstimo nº 

1.052/0C-BR, celebrado entre o Ministério da Educação (MEC) e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), mediante a aprovação dada pela 

Resolução do Senado Federal nº 112, de 18 de novembro de 1997, cuja previsão 

de encerramento (limite de comprometimento de recursos) era 22 de dezembro de 

2006. 

Conforme registrado no Regulamento Operacional do Proep, o valor inicial da 

operação de crédito, decorrente do Acordo de Empréstimo n° 1.052/OC-BR era de 

U$ 500 milhões de dólares, sendo 50% do BID e 50% do Governo Brasileiro.  

No entanto, em 2004 e 2005, foram realizados cortes no total de U$ 188 milhões de 

dólares, segundo recomendações nº 176/2004 e nº 242/2005 da COFIEX, 

respectivamente. Assim, após as deduções, o valor total de contrato passou a ser de 

US$ 312 milhões, sendo US$ 156 milhões de recursos provenientes do BID e US$ 156 

milhões da Contrapartida Nacional. 

Resultados oficialmente analisados 

Conforme consta do último Relatório de Progresso PROEP 2008, elaborado pelo 

FNDE, no período de 1998 a 2008, descritos no quadro 2, foram produzidos os 

seguintes resultados:  

Quadro 2 - Resumo execução PROEP  

Resumo dos resultados da execução PROEP 

Subprograma A Subprograma B 
 1ª Fase de Expansão do SIEP (10 

Núcleos de Pesquisa e 
Desenvolvimento,  

 Elaboração do Catálogo Nacional dos 
Cursos Técnicos; 

 Revisão dos Referenciais 
Curriculares Nacionais. 

 Proposta de Decreto de criação do 
Sistema Nacional de Certificação 
Profissional – SNCP 

Assinatura de 343 convênios, destinados à 
construção, reforma ou ampliação de escolas de 
educação profissional, bem como para aquisição de 
equipamentos, sendo: 

 33 de Pré-investimento, ou seja, financiaram a 
elaboração de projetos escolares.  

 310 convênios restantes financiados pelo PROEP, 
dos quais:  
 275 convênios de investimento, que financiam 

a implementação de 261 Projetos Escolares,  
 27 Planos Estaduais – PEPs; e 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/ressen/1997/resolucao-112-18-novembro-1997-453769-publicacaooriginal-1-pl.html
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/proep/sumario_executivo_proep_2008.pdf
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 08 projetos cancelados 
Além dos convênios, 18 escolas do segmento 
comunitário, foram transferidas para o segmento 
federal (CEFET’s) e 02 para o segmento estadual. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base no Relatório de Progresso PROEP 2008 (2019) 

Ainda sobre os resultados advindos do Proep, cabe pontuar, conforme descrito no 

Relatório de Progresso PROEP 2008 , elaborado pelo FNDE, que embora a 

avaliação do programa tenha sido configurada como condição do Acordo de 

Empréstimo nº 1052/0C-BR, até maio de 2008, tal avaliação não havia sido realizada, 

“tendo em vista a dificuldade para formalizar contratação de empresa para realizar tal 

processo”.  

Projeto Escola de Fábrica  

Normativo de estruturação 

Em 2005, a partir da edição da Lei n° 11.180, de 23 de setembro de 2005, foi criado 

o Projeto Escola de Fábrica, cuja finalidade seria “prover formação profissional inicial 

e continuada a jovens de baixa renda [...], mediante cursos ministrados em espaços 

educativos específicos, instalados no âmbito de estabelecimentos produtivos urbanos 

ou rurais”. 

A Lei n° 11.180/2005 estabeleceu ainda a autorização e concessão de bolsa-auxílio 

aos jovens admitidos no Projeto Escola de Fábrica no valor de até R$ 150,00 (cento 

e cinquenta reais) mensais, durante o período do curso, mediante comprovação de 

baixa renda. 

Em 2008, mediante alterações promovidas pela Lei nº 11.692, de 10 de junho de 

2008, o conjunto de programas voltados à juventude, dentre eles, o Projeto Escola de 

Fábrica, foi unificado em um único Programa, o ProJovem. O novo programa passou 

a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2008, tendo sua execução dividida em quatro 

modalidades (ProJovem Urbano, ProJovem Campo – Saberes da Terra, ProJovem 

Trabalhador e ProJovem Adolescente - Serviço Socioeducativo).  

Conforme consta da Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 411, de 28 de 

dezembro de 200739, a unificação desses programas e sua transformação no “novo 

 
39 Convertida posteriormente na Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008 

ftp://ftp.fnde.gov.br/web/proep/sumario_executivo_proep_2008.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11180.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.692-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.692-2008?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/EXPMOTIV/EMI/2007/11%20-%20SG-PR%20MTE%20MEC%20MDS%20MF%20MP%20MJ%20SEDH-PR.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/EXPMOTIV/EMI/2007/11%20-%20SG-PR%20MTE%20MEC%20MDS%20MF%20MP%20MJ%20SEDH-PR.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.692-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.692-2008?OpenDocument
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ProJovem” visa executar “de forma integrada das ações de Governo que tenham 

como público-alvo os jovens brasileiros com idade entre 15 e 29 anos, o qual tem por 

objetivo promover a reintegração do Jovem ao processo educacional, sua qualificação 

profissional e seu desenvolvimento humano” 

Nessa perspectiva, os efeitos normativos do Projeto Escola de Fábrica tiveram 

vigência entre os anos de 2005 e 2007, sendo a partir daí incorporados ao Projovem, 

constituindo-se na modalidade ProJovem Trabalhador. 

Objetivos 

Conforme apontado no documento intitulado Projeto Escola de Fábrica – Uma sala 

de aula em cada empresa para formar jovens profissionais 40   produzido e 

publicado pela Setec/MEC, em 2005, o projeto pretendia “ampliar as possibilidades 

de formação profissional e induzir a elevação da escolaridade dos jovens [...], 

constituindo-se como estratégia de investigação e reconhecimento dos processos 

educativos construídos no mundo do trabalho”, a partir dos seguintes objetivos: 

 Ampliar os espaços educativos de formação profissional incorporando os locais 

de produção como espaços de aprendizagem;  

 Oferecer formação profissional a jovens de 16 a 21 anos para o exercício da 

cidadania e preparação para o trabalho;  

 Estimular o ingresso e a permanência destes jovens na Educação Básica;  

 Favorecer o ingresso destes jovens no mundo do trabalho;  

 Envolver o setor produtivo na formação dos jovens, aliando responsabilidade 

social às suas necessidades de trabalhadores qualificados. 

Para a consecução dos objetivos do projeto, a partir da oferta de cursos de formação 

profissional para jovens, visando sua formação cidadã e preparação para o trabalho, 

deveriam observar as seguintes condições: 

 Cada curso pode ser ofertado em uma das 20 (vinte) áreas profissionais 

reconhecidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE);  

 
40  http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/projeto.pdf 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/projeto.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/projeto.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/projeto.pdf
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 Carga horária mínima de 600 horas, sendo a carga horária destinada tanto à 

formação profissional quanto à formação cidadã através de temas transversais;  

 Norteados por projetos pedagógicos construídos na articulação entre as 

necessidades produtivas e educativas, com organização curricular envolvendo 

conteúdos teóricos e práticos 

Público alvo 

O art. 2º da Lei n° 11.180/2005, especificou como público alvo do Projeto Escola de 

Fábrica, os jovens com idade entre 16 (dezesseis) e 24 (vinte e quatro) anos, renda 

familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio e matriculados na 

educação básica regular da rede pública ou na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos, prioritariamente no ensino de nível médio, observadas as restrições fixadas 

em regulamento. 

Metas  

De acordo com o documento  Projeto Escola de Fábrica – Uma sala de aula em 

cada empresa para formar jovens profissionais, a Setec/MEC estabeleceu como 

metas iniciais para o projeto: 

 Implantação de 500 (quinhentas) Unidades Formadoras em fábricas, empresas 

e unidades de produção a partir de 2005.  

 Formação profissional inicial de 10.000 jovens por ano nas Unidades 

Formadoras, a partir da implantação do programa;   

 Formação de rede de Instituições Gestoras para coordenação de grupos de 

Unidades Formadoras. 

 

Gestão e Governança 

 

A gestão do Projeto Escola de Fábrica observava o modelo compartilhado, cujas 

diretrizes foram regulamentadas pela Resolução FNDE nº 31, de 21 de julho de 

2005, envolvendo os seguintes atores:   

 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - Setec/MEC: 

responsável pela gestão, execução e supervisão do projeto, incluindo a seleção 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11180.htm
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/projeto.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/projeto.pdf
http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/4188-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-31,-de-21-de-julho-de-2005
http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/4188-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-31,-de-21-de-julho-de-2005
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e credenciamento das unidades gestoras a disponibilização de recursos 

financeiros; 

 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, responsável pelo 

apoio financeiro e o acompanhamento operacional do programa. 

 Secretaria Nacional de Juventude, da Secretaria-Geral da Presidência da 

República: responsável pela articulação do projeto com os demais programas e 

por projetos destinados aos jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos, 

sendo ainda, assegurada a participação no controle e acompanhamento do 

projeto, observadas as diretrizes propostas pelo Conselho Nacional da 

Juventude - CNJ. 

 Instituições oficiais de educação profissional e tecnológica: responsáveis 

pela supervisão e inspeção in loco, quanto ao conteúdo, à orientação pedagógica 

e aos aspectos administrativos dos cursos, mediante designação do MEC, bem 

como suporte às Instituições Gestoras mediante Contratos de Cooperação 

Técnica ou atuarem como gestoras; 

 Unidade Gestora: órgão ou entidade da administração pública direta, autárquica 

ou fundacional, de qualquer esfera do governo, inclusive instituição de educação 

profissional e tecnológica, ou entidade privada sem fins lucrativos, responsável, 

dentre outros, pela implantação das Unidades Formadoras; produção técnico-

pedagógica; treinamento de instrutores e seleção dos jovens aptos a participar 

do projeto 

 Estabelecimento Produtivo: pessoa jurídica regularmente constituída em 

espaço urbano ou rural, sendo responsável, dentre outras, pela Unidade 

Formadora, com o fornecimento da infraestrutura física para criação de ambiente 

escolar (sala, mobiliário, disponibilização funcionários para atuar como 

instrutores), além de arcar alimentação, uniforme, transporte e seguro de vida. 

Financiamento  

O modelo de financiamento adotado pelo projeto previa a execução mediante 

transferência de recursos financeiros às Unidades Gestoras, selecionadas e 

credenciadas pelo MEC, por meio de convênio junto ao FNDE e o pagamento de 

bolsas-auxílio no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais aos alunos. 

Os recursos para o financiamento do projeto, de acordo com o documento Projeto 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/projeto.pdf


154 
 

Escola de Fábrica – Uma sala de aula em cada empresa para formar jovens 

profissionais41, abarcaram o montante de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões 

de reais) originários do orçamento do PROEP/MEC.  

 

Para a efetivação dos repasses, deveria ser observado o critério de regionalização, 

sendo garantida a aplicação de 30% do total de recursos nas regiões Norte e Nordeste, 

revertendo-se para outras regiões caso não houvesse proposta de gestoras nestes 

locais, e ainda o incentivo do MEC para engajar a participação das empresas no 

projeto, a partir do exercício de Responsabilidade Social, financiando a bolsa dos 

alunos, pelo período de seis meses, em cada um dos dois primeiros anos de 

implantação do projeto. 

 

Resultados oficialmente analisados 

Conforme especificado no item 3.1 (normativo de estruturação), os efeitos normativos 

do Projeto Escola de Fábrica tiveram vigência entre os anos de 2005 a 2007, e o 

alcance dos resultados no período estão descrito no Relatório de Gestão Setec/MEC 

- 2007 . De acordo com o citado relatório, os resultados decorrentes da concessão da 

“bolsa-auxílio para formação inicial profissional para jovens de baixa renda, a partir da 

certificação de 10.116 mil jovens de baixa renda, apresentou quase 100% da previsão 

estabelecida”, sendo 87% da meta física (concessão de bolsa) e 95% da meta 

financeira.   

 

Ainda sobre os resultados advindos do Projeto Escola de Fábrica, cabe pontuar, 

conforme descrito no  Relatório de Gestão Setec/MEC - 2007 , que “a avaliação 

realizada pelo CDT/UnB, foi solicitada pela Secretaria Executiva para verificar a 

efetividade do programa nas localidades onde foi implantado, além de sua execução 

como um todo”.  

 

No entanto, durante a pesquisa que fundamentou a construção desta trilha, a partir da 

busca por intermédio de mecanismos de transparência ativa 42 , a exemplo dos 

 
41 Disponível em http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/projeto.pdf 
42 “É dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, a divulgação em seus sítios 
na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas” Decreto nº 
7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/projeto.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/projeto.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=23201-setec-relatorio-gestao-mec-2007-pdf&category_slug=setembro-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=23201-setec-relatorio-gestao-mec-2007-pdf&category_slug=setembro-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=23201-setec-relatorio-gestao-mec-2007-pdf&category_slug=setembro-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/projeto.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.724-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.724-2012?OpenDocument
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Relatórios de Gestão da Setec/MEC43, a referida avaliação não foi localizada. 

 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja)  

Normativo de estruturação 

Originário do Decreto nº. 5.478, de 24 de junho de 2005, que o instituiu no âmbito 

dos Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas Federais, Escolas 

Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, o 

Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA estabeleceu, dentre outros aspectos, os 

tipos de oferta dos cursos (formação inicial e continuada de trabalhadores e educação 

profissional técnica de nível médio), a carga horária dos cursos e o percentual mínimo 

de 10% do total das vagas de ingresso no ensino médio. 

 

Com a publicação do Decreto nº. 5.840, de 13 de julho de 2006, o PROEJA 

aprofundou seus princípios pedagógicos e passou a contemplar os seguintes cursos 

na modalidade de educação de jovens e adultos (EJA): Educação profissional 

técnica (integrada e concomitante) e Qualificação profissional (formação inicial e 

continuada integrada e concomitante ao ensino fundamental e médio). 

 

Dentre outras alterações produzidas também pelo Decreto nº. 5.840/2006, destacam-

se ainda: a ampliação da abrangência referente ao nível de ensino; a inclusão do 

ensino fundamental; e a origem das instituições que podem ser proponentes 

(instituições públicas dos sistemas de ensino estaduais e municipais, e entidades 

privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e formação profissional 

vinculadas ao sistema sindical (“Sistema S”)  

 

Em 2014, por meio da, Portaria MEC nº 125 de 13 de fevereiro de 2014, foi criada a 

modalidade de oferta denominada Pronatec-EJA, possibilitando a execução de cursos 

 
43 Instrumento de elaboração e publicação obrigatório a todos órgãos e entidades da administração 
direta e indireta, nos termos do art. 70 da Constituição Federal, mediante apresentação anual ao Tri-
bunal de Contas da União, com vistas a avaliar os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação dos recursos públicos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5478.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5840.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5840.htm#art11
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15764-port125-13022014&category_slug=junho-2014-pdf&Itemid=30192
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e programas de EJA articulados à Educação Profissional, mediante financiamento do 

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

Objetivos 

Os objetivos do Proeja se relacionam ao atendimento das demandas de formação 

profissional integrada à Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos. De modo resumido, tem por objetivo oferecer, aos jovens e adultos, 

oportunidades de conclusão da educação básica, juntamente com a formação 

profissional, por intermédio de cursos de:  

 

 formação inicial e continuada de trabalhadores, articulada ao ensino fundamental 

ou ao ensino médio, objetivando a elevação do nível de escolaridade do 

trabalhador, no caso da formação inicial e continuada 

 educação profissional técnica de nível médio, articulada ao ensino médio de 

forma integrada ou concomitante 

 

Público alvo  

Constituem-se como público alvo prioritário do PROEJA os trabalhadores, jovens e 

adultos que estão fora da faixa etária compreendida pelas regras da escolaridade 

universal obrigatória preconizadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Educação de Jovens e Adultos (DCN da EJA), constantes na  Resolução CNE/CEB 

nº 1, de 5 de julho de 2000, do Conselho Nacional de Educação, que preconiza em 

seus Arts.7º e 8º: 

Art. 7º Obedecidos o disposto no Art. 4º, I e VII da LDB e a regra da prioridade 
para o atendimento da escolarização universal obrigatória, será considerada 
idade mínima para a inscrição e realização de exames supletivos de 
conclusão do ensino fundamental a de 15 anos completos. 
Parágrafo único. Fica vedada, em cursos de Educação de Jovens e Adultos, 
a matrícula e a assistência de crianças e de adolescentes da faixa etária 
compreendida na escolaridade universal obrigatória ou seja, de sete a 
quatorze anos completos. 
Art. 8º Observado o disposto no Art. 4º, VII da LDB, a idade mínima para a 
inscrição e realização de exames supletivos de conclusão do ensino 
médio é a de 18 anos completos. 
§ 1º O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se 
aplica para o da prestação de exames supletivos. 
§ 2º Semelhantemente ao disposto no parágrafo único do Art. 7º, os cursos 
de Educação de Jovens e Adultos de nível médio deverão ser voltados 
especificamente para alunos de faixa etária superior à própria para a 
conclusão deste nível de ensino ou seja, 17 anos completos.” (BRASIL, 
MEC, 2000, grifo nosso). 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012000.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012000.pdf
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Metas  

Na concepção inicial do programa a meta estava direcionada às instituições da Rede 

Federal, com a obrigatoriedade de disponibilização de no mínimo dez por cento do 

total das vagas de ingresso da instituição, a partir do ano de 2007.  

 

Com o advento do Plano Nacional de Educação 2014-2024, instituído pela, Lei nº 

13.005 de 25 de junho de 2014, a execução do PROEJA passou a se relacionar 

diretamente com o cumprimento da Meta 10. Tal meta estabelece que, no mínimo, 25% 

das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, 

sejam ofertadas na forma integrada à educação profissional. O conjunto de estratégias 

da meta 10, prevê, dentre outras: 

10.1) manter programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à 
conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma 
a estimular a conclusão da educação básica; 
10.2) expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a 
articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação 
profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador 
e da trabalhadora; 
10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com 
deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de 
jovens e adultos articulada à educação profissional; 
10.5) implantar programa nacional de reestruturação e aquisição de 
equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas 
públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação 
profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência; 
10.7) fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de 
currículos e metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o 
acesso a equipamentos e laboratórios e a formação continuada de docentes 
das redes públicas que atuam na educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional; 
10.9) institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, 
compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio 
psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a 
aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos 
articulada à educação profissional. (BRASIL, 2014) 

 

Gestão e Governança 

O processo de gestão do programa, de acordo com o Documento Base Proeja/2007, 

cabia à Setec/MEC, podendo, a seu critério, constituir núcleo gestor, composto por 

representantes das Secretarias do MEC, da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Ensino Superior (CAPES) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/proeja_medio.pdf
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Em conformidade com o Art.9º do Decreto nº. 5.840/2006, o acompanhamento e o 

controle social da implementação nacional do PROEJA são exercidos por um Comitê 

Nacional, com função consultiva. A composição, as atribuições e o regimento do 

Comitê Nacional seriam definidas, conjuntamente, pelo MEC e Ministério do Trabalho 

e Emprego. 

Financiamento 

O Documento Base Proeja/2007 aponta que os recursos para o PROEJA podiam ter 

origem no orçamento da União, por meio do MEC e/ou em parcerias interministeriais 

e podendo também decorrer de acordos de cooperação com organismos 

internacionais ou outras fontes de fomento a projetos de educação profissional e 

tecnológica.  

O financiamento do PROEJA foi efetuado de acordo com as modalidades definidas no 

Programa e de acordo com a natureza jurídica da instituição proponente. Os itens 

financiáveis eram:  

a) investimentos em infraestrutura (obras e equipamentos);  
b) contratação de serviços de consultoria;  
c) despesas de custeio em geral;  
d) auxílio à permanência dos alunos na instituição (transporte, alimentação, 
vestimenta, bolsas de trabalho, material didático etc.).  
e) financiamento de material didático e de publicações impressas e 
eletrônicas. (BRASIL, 2007) 

A partir de 2014, com a publicação da Portaria nº 125/2014, buscando-se ampliar o 

número de vagas de EJA integrada à Educação Profissional, a oferta dessa 

modalidade passou a também a ser financiada no âmbito do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), na modalidade  Pronatec-EJA. 

Resultados oficialmente analisados 

Conforme consta do documento EPT: Série Histórica e Avanços Institucionais 

(2003-2016), elaborado pela Setec/MEC, as matrículas em cursos da EJA integrada 

à EPT apresentaram crescimento no período de 2008 a 2015, saindo de 9,7 matrículas 

em 2008 para alcançar 105,8 matrículas em 2015, de acordo com dados do Censo da 

Educação Básica, ano de 2015.  

Ainda sobre os resultados advindos do Proeja, cabe pontuar, conforme descrito no 

Documento Base Proeja – 2007, que a avaliação do programa incidiria sobre “a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5840.htm#art11
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/proeja_medio.pdf
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=15764&Itemid=
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aplicação dos recursos investidos; o projeto pedagógico e as instituições, utilizando, 

para tal, modelo similar ao Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

(SlNAES); e o pessoal envolvido no Programa, incluindo alunos. Para tanto, todos 

devem estar cadastrados no Sistema de Informações Gerenciais (SIG) da Setec/MEC 

ou similar”.  

No entanto, durante a pesquisa que fundamentou a construção desta trilha, a partir da 

busca por intermédio de mecanismos de transparência ativa 44 , a exemplo dos 

Relatórios de Gestão da Setec/MEC45, a referida avaliação não foi localizada. 

 
Brasil Profissionalizado   

Normativo de estruturação 

Em 2007, o MEC lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação: razão, 

princípios e programas (PDE) de forma concomitante ao Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril 

de 2007, cujo objetivo era conjugar esforços dos entes federados e a participação das 

famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e 

financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação 

básica. 

Conforme previsto no plano, dentre outros, o apoio do MEC seria orientado a partir 

dos seguintes eixos de ação, expressos nos programas educacionais do plano 

plurianual da União:  

I - gestão educacional; 

II - formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar; 

III - recursos pedagógicos; e 

IV - infraestrutura física. 

No âmbito do decreto, foi instituído o Plano de Ações Articuladas (PAR) que era o 

conjunto articulado de ações, apoiada técnica ou financeiramente pelo MEC, visando 

o cumprimento das metas do Compromisso, a partir da celebração de termo de 

convênio ou de cooperação. 

 
44  Vide nota 13 
45 Vide nota 14  

http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6094.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6094.htm
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Em decorrência do PDE, foi instituído pelo  Decreto nº 6.302, de 12 de dezembro de 

2007, o Programa Brasil Profissionalizado cuja finalidade era “ estimular o ensino 

médio integrado à educação profissional, enfatizando a educação científica e 

humanística, por meio da articulação entre formação geral e educação profissional no 

contexto dos arranjos produtivos e das vocações locais e regionais” , mediante a 

assistência financeira a ações de desenvolvimento e estruturação do ensino médio 

integrado à educação profissional, a partir de seleção e aprovação de propostas, 

formalizadas pela celebração de convênio ou execução direta. 

Objetivos 

De acordo com o Decreto nº 6.302/2007, o Brasil Profissionalizado apresentava os 

seguintes objetivos: 

I - expandir o atendimento e melhorar a qualidade da educação brasileira; 
II - desenvolver e reestruturar o ensino médio, de forma a combinar formação 
geral, científica e cultural com a formação profissional dos educandos; 
III - propiciar a articulação entre a escola e os arranjos produtivos locais e 
regionais; 
IV - fomentar a expansão da oferta de matrículas no ensino médio integrado 
à educação profissional, pela rede pública de educação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, inclusive na modalidade a distância; 
V - contribuir para a construção de novo modelo para o ensino médio fundado 
na articulação entre formação geral e educação profissional; 
VI - incentivar o retorno de jovens e adultos ao sistema escolar e proporcionar 
a elevação da escolaridade, a construção de novos itinerários formativos e a 
melhoria da qualidade do ensino médio, inclusive na modalidade de educação 
de jovens e adultos; 
VII - fomentar a articulação entre a educação formal e a educação no 
ambiente de trabalho nas atividades de estágio e aprendizagem, na forma da 
legislação; e 
VIII - fomentar a oferta ordenada de cursos técnicos de nível médio. (BRASIL, 
2007) 

 
Público alvo 

Escolas de ensino médio pertencentes à rede estadual e do Distrito Federal, 

preferencialmente as que ofereçam educação profissional técnica de nível médio na 

forma integrada. 

Metas 

Conforme consta do Relatório de Gestão Setec/MEC – 2008, as metas iniciais 

previstas para o programa eram: 

 Elaborar 25 planos estaduais de expansão de EPT; 

 Construir 30 escolas de ensino médio integrado; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6302.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6302.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6302.htm
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 Ampliar e reformar 300 escolas de ensino médio e/ou educação profissional; e 

 Financiar 1.000 escolas de ensino médio e/ou educação profissional. 

 

Gestão e Governança 

No modelo de gestão do Brasil Profissionalizado, cabe à Setec/MEC coordenar a 

implantação, o acompanhamento, o monitoramento, a supervisão e a avaliação do 

Programa. Ao FNDE, por sua vez, compete a responsabilidade por acompanhar da 

execução físico-financeira dos convênios. 

Financiamento 

Ainda de acordo com o Decreto nº 6.302/2007, o financiamento do programa aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios se daria mediante a adesão formal ao 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, cabendo ao FNDE disciplinar os 

procedimentos de apresentação de propostas, inclusive os itens passíveis de apoio 

financeiro, a partir da constituição de comitê técnico criado especificamente para 

selecionar as propostas. As despesas para o financiamento do programa correriam à 

conta de dotações orçamentárias anualmente consignadas ao MEC e ao FNDE, 

compatibilizando a assistência financeira concedida com as dotações orçamentárias 

existentes. 

Resultados oficialmente analisados 

Conforme consta do documento EPT: Série Histórica e Avanços Institucionais 

(2003-2016), elaborado pela Setec/MEC, no período de 1998 a 2008, o Programa 

Brasil Profissionalizado investiu, entre 2008 e 2011, mais de R$ 1,8 bilhões para 

financiar obras para ampliação e construção de escolas das redes estaduais de EPT, 

e ainda em recursos pedagógicos e formação, o que possibilitou alcançar entre 2009 

a 2015, a oferta de mais de 565 mil matrículas. 

 

Ainda sobre os resultados advindos do Brasil Profissionalizado, cabe pontuar, 

conforme previsto no Decreto nº 6.302, de 12 de dezembro de 2007, ficou a cargo 

da Setec/MEC o processo de avaliação do programa. No entanto, durante a pesquisa 

que fundamentou a construção desta trilha, a partir da busca por intermédio de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6302.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6302.htm
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mecanismos de transparência ativa 46 , a exemplo dos Relatórios de Gestão da 

Setec/MEC47, a referida avaliação não foi localizada. 

Rede e-Tec Brasil  

Normativo de estruturação 

Originalmente criada pelo Decreto nº 6.301/2007 como “Sistema Escola Técnica 

Aberta do Brasil – e-Tec Brasil”, e instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de setembro 

de 2007 , passou a ser denominada Rede e-Tec Brasil, a partir da edição do Decreto 

n° 7.589, de 26 de outubro de 2011. 

 

A Rede e-Tec Brasil apresenta como finalidade “desenvolver a educação profissional 

e tecnológica na modalidade de educação a distância, ampliando e democratizando a 

oferta e o acesso à educação profissional pública e gratuita no País” por instituições 

da Rede Federal; unidades de ensino dos serviços nacionais de aprendizagem que 

ofertam cursos de educação profissional e tecnológica; e de instituições de educação 

profissional vinculadas aos sistemas estaduais de ensino, mediante a adesão formal 

das instituições interessadas, manifestada em termo específico, no qual serão 

estabelecidos os compromissos dos envolvidos. 

 

Registre-se que para integrar a Rede e-Tec Brasil as instituições interessadas deverão 

constituir polos de apoio presencial para a execução de atividades didático-

administrativas de suporte aos cursos ofertados. 

Objetivos 

Conforme previsão do Decreto n° 7.589, de 26 de outubro de 2011, a Rede e-Tec 

Brasil, apresenta os seguintes objetivos:  

 
I - expandir e democratizar a oferta de cursos técnicos de nível médio, 
especialmente para o interior do País e para a periferia das áreas 
metropolitanas; 
II - permitir a capacitação profissional inicial e continuada para os estudantes 
matriculados e para os egressos do ensino médio, bem como para a 
educação de jovens e adultos; 
III - contribuir para o ingresso, permanência e conclusão do ensino médio 
pelos jovens e adultos; 

 
46 Vide nota 13 
47 Vide nota 14  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6301.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6301.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7589.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7589.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7589.htm


163 
 

IV - permitir às instituições públicas de ensino profissional o desenvolvimento 
de projetos de pesquisa e de metodologias educacionais em educação a 
distância na área de formação inicial e continuada de professores para a 
educação profissional técnica de nível médio; 
V - promover junto às instituições públicas de ensino o desenvolvimento de 
projetos voltados para a produção de materiais pedagógicos e educacionais 
para a formação inicial e continuada de docentes para a educação 
profissional técnica de nível médio; 
VI - promover, junto às instituições públicas de ensino, o desenvolvimento de 
projetos voltados para a produção de materiais pedagógicos e educacionais 
para  estudantes da educação profissional técnica de nível médio; 
VII - criar rede nacional de educação profissional nas instituições públicas de 
ensino, para oferta de educação profissional a distância, em escolas das 
redes públicas municipais e estaduais; e 
VIII - permitir o desenvolvimento de cursos de formação continuada e em 
serviço de docentes, gestores e técnicos administrativos da educação 

profissional técnica de nível médio na modalidade de educação a 
distância. (BRASIL, 2011) 
 

Para alcançar os objetivos estabelecidos no Decreto n° 7.589/2011, e nas Portarias 

MEC nº  817, de 13 de agosto de 2015  e nº 1.152, de 22 de dezembro de 2015, os 

seguintes cursos e programas podem ser desenvolvidas pela Rede e-Tec Brasil: 

oferta de cursos técnicos em suas diversas formas (concomitante, 
subsequente, integrada-EJA); 
oferta de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação 
profissional – doravante denominados de cursos FIC; 
oferta de cursos técnicos, no âmbito do Profuncionário; 
oferta de cursos de idiomas, no âmbito do e-Tec Idiomas; 
oferta de cursos superiores de tecnologia (CST); 
oferta de cursos de pós-graduação (aperfeiçoamento, lato e stricto sensu), 
no âmbito da educação profissional, científica e tecnológica – EPCT, na 
modalidade a distância. 
desenvolvimento e produção de material didático pedagógico para 
educação profissional; 
desenvolvimento de pesquisas para subsidiar as instituições na gestão 
administrativa e pedagógica para a oferta dos cursos, no âmbito da 
Rede. estímulo à utilização de plataformas de acesso livre para difusão de 
cursos de EPT a distância (BRASIL, 2011 e  MEC, 2015) 

 
Público alvo 

Alunos e instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica; dos serviços nacionais de aprendizagem e dos sistemas estaduais de 

ensino. 

Metas 

Os normativos e documentos oficiais que tratam da Rede e-Tec Brasil não especificam, 

expressamente, as metas quantitativas concebidas para a ação.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7589.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=18043-14-8-15port-817&category_slug=agosto-2015-pdf&Itemid=30192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/12/2015&jornal=1&pagina=64&totalArquivos=156


164 
 

Governança 

Conforme estabelecido na Resolução/CD/FNDE nº 36, de 13 de julho de 2009, para 

cumprir suas finalidades e objetivos sócio-educacionais, a Rede e-Tec Brasil será 

desenvolvida em regime de colaboração da União com entes federativos, Ficando a 

cargo do Ministério da Educação coordenar a implantação, o acompanhamento, a 

supervisão e a avaliação das atividades da Rede e-Tec Brasil, mediante o apoio 

técnico e financeiro para a consecução das ações. 

 

A participação do FNDE situa-se no âmbito da execução financeira da Rede e-Tec 

Brasil, mediante a gestão do pagamento de bolsas aos participantes.  

Financiamento 

De acordo com o Decreto n° 7.589/2011, o financiamento da Rede e-Tec Brasil se 

dará mediante o apoio técnico e financeiro às instituições interessadas em aderirem, 

formalmente, a essa rede, manifestada em termo específico, e como polos de apoio 

presencial para a execução de atividades didático-administrativas de suporte aos 

cursos ofertados constituídos. 

As despesas decorrentes da implantação e implementação da Rede e-Tec Brasil 

correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas ao MEC e 

FNDE.  

A partir de 2015, conforme previsto na Portaria nº 1.152/2015, a Rede e-Tec Brasil 

passou a ter sua execução financiada pela Bolsa-Formação do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), bem como contemplar os cursos 

previstos no âmbito da Política Nacional de Formação dos Profissionais de Educação 

Básica (Profuncionário). 

Em 2017, a Rede e-TEc Brasil passou a contemplar também cursos técnicos ofertados 

na forma concomitante no âmbito da Mediotec (uma ação para ofertar cursos de 

educação profissional técnica de nível médio na forma concomitante para o aluno das 

redes públicas estaduais e distrital de educação, matriculado no ensino médio regular). 

 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000036&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7589.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/12/2015&jornal=1&pagina=64&totalArquivos=156
http://portal.mec.gov.br/mediotec
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Resultados oficialmente analisados 

Conforme consta do documento EPT: Série Histórica e Avanços Institucionais 

(2003-2016), elaborado pela Setec/MEC, até 2015, a Rede e-Tec alcançou a oferta 

de mais de 373 mil matrículas, das quais 314,3 mil em cursos técnicos subsequentes 

desenvolvidos pela Rede Federal. 

 

O processo de avaliação da Rede e-Tec Brasil é realizada pelo Sistema de 

Acompanhamento de Avaliação de Cursos (SAAS), desenvolvido pela Setec/MEC 

com o apoio da Universidade Federal de Santa Catarina. O sistema tem como objetivo 

“apoiar a gestão dos cursos a partir da avaliação feita por estudantes, professores, 

tutores e coordenadores, a partir da disponibilização on line de formulários visando 

avaliar disciplinas, polos e cursos”. 

 

Desde 2011, são emitidos anualmente relatórios com o resultado das visitas e análises 

de monitoramento e avaliação dos cursos ofertados, a partir das seguintes áreas: 

  cursos ofertados; 

  polos de apoio presencial; 

  o perfil dos ingressantes; 

  a taxa de evasão; e 

  o acompanhamento de egressos. 

No SAAS é possível acessar os Relatórios de Avaliação do período de 2010 a 2017. 

 
Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica 

dos Sistemas de Ensino Público (Profuncionário)  

Normativos de estruturação 

O Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica 

dos Sistemas de Ensino Público (Profuncionário) foi instituído, inicialmente, pela 

Portaria Normativa nº 25, de 31 de maio de 2007. Posteriormente, com a edição do  

Decreto nº 7.415, de 30 de dezembro de 2010, teve seu escopo ampliado como 

instrumento de fomento ao acesso à formação inicial dos profissionais da educação 

básica, no âmbito da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação 

Básica (Parfor), cuja finalidade é organizar, em regime de colaboração entre os entes 

http://moodle.saas.etec.ufsc.br/moodle/mod/folder/view.php?id=4
http://moodle.saas.etec.ufsc.br/moodle/mod/folder/view.php?id=4
http://moodle.saas.etec.ufsc.br/moodle/mod/folder/view.php?id=4
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/2008/profunc_port25.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7415.htm
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federativos, a formação dos profissionais da educação das redes públicas da 

educação básica.  

Em 2016, a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica foi 

reformulada pelo Decreto nº 8.752, de 09 de maio de 2016,  que passou a fixar os 

princípios, os objetivos e a organização de seus programas e ações, em regime de 

colaboração entre os sistemas de ensino e em consonância com o PNE e com os 

planos decenais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, prevendo dentre 

outros, a instituição do Programa Nacional de Formação de Profissionais da Educação 

Básica. 

A partir dessa reformulação o Profuncionário deixou de ser contemplado como 

programa e as ações de formação de profissionais da educação passaram a ser 

orientadas por um Planejamento Estratégico Nacional, que prevê a execução de 

programas e ações integrados e complementares, visando dentre outras finalidades a 

“formação inicial e continuada em nível médio e superior para os trabalhadores da 

educação que atuem na rede pública e nas escolas comunitárias gratuitas da 

educação básica”, a partir do apoio técnico e financeiro aos Estados, Municípios e 

Distrital Federal. 

Assim, os efeitos normativos do Programa Profuncionário tiveram vigência entre os 

anos de 2007 e 2010, sendo a partir daí incorporado ao Planejamento Estratégico 

Nacional da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica. 

 

Objetivos 

Em 2007, quando instituído inicialmente, o Profuncionário apresentava como objetivos 

“promover, por meio da educação a distância, a formação profissional técnica em nível 

médio de funcionários que atuam nos sistemas de ensino da educação básica 

pública”, na forma concomitante ou subsequente, nas seguintes habilitações:  

I - Gestão Escolar;  

II - Alimentação Escolar;  

III - Multimeios Didáticos;  

IV - Meio Ambiente e Manutenção da Infra-estrutura Escolar  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8752.htm
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A partir de 2010, com a reformulação dada pelo Decreto nº 7.415/ 2010, o escopo do 

Profuncionário é reformulado/ampliado passando a atuar nas seguintes habilitações: 

I - Secretaria Escolar; 

II - Alimentação Escolar; 

III - Infraestrutura Escolar; 

IV - Multimeios Didáticos; 

V - Biblioteconomia; e 

VI - Orientação Comunitária 

 

O decreto ainda especificava que caberia às instituições da Rede Federal, de forma a 

promover a plena utilização de sua capacidade instalada, ofertar os cursos do 

Profuncionário, adequando permanentemente a oferta de vagas à demanda 

observada. 

 

Em 2011, mesmo após a publicação do Decreto nº 7.415/ 2010, o MEC promoveu, 

por meio da Portaria MEC nº 1.547, de 24 de outubro de 2011, alterações nos 

dispositivos da Portaria Normativa nº 25/2007, alterando as habilitações dos cursos 

técnicos concomitante e subsequente do Profuncionário, que passar a ser: 

I - Gestão Escolar; 

II - Alimentação Escolar; 

III - Multimeios Didáticos; e 

IV - Infraestrutura Escolar. 

 

Público alvo 

Constituíam-se como público alvo do programa os funcionários dos sistemas da 

educação básica pública.  

Metas 

Os normativos e documentos oficiais que tratam do Profuncionário não especificam, 

expressamente, as metas quantitativas concebidas para o programa.  

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7415.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7415.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=22&data=25/10/2011
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/2008/profunc_port25.pdf
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Governança 

Quando da instituição inicial do Profuncionário, em 2007, a Portaria Normativa nº 

25/2007,  estabelecia que o gerenciamento seria efetuado pela Secretaria de 

Educação Básica do MEC, por meio do Departamento de Articulação e 

Desenvolvimento dos Sistemas de Ensinos, e sua implementação se daria em 

parceria com a União, com os Estados, Municípios e Distrito Federal, formalizada por 

meio da assinatura de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) que estabelece os 

compromissos das esferas envolvidas. 

 

No âmbito de cada Estado, deveria ser instituído uma Coordenação Estadual para 

implementar e gerenciar os cursos, com representantes dos seguintes órgãos e 

entidades:  

I - Secretaria Estadual de Educação  (SEE);  

II - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME/Estadual);  

III - Conselho Estadual de Educação (CEE);  

IV - Sindicatos filiados à Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE).  

 

A partir de 2010, com a edição do Decreto nº 7.415/ 2010, o Profuncionário passou a 

ser gerenciado por conselho gestor, a ser instituído no âmbito do MEC, sob a 

coordenação da SEB/MEC, da Setec/MEC e da Secretaria de Educação a Distância, 

sendo garantida a participação no conselho gestor a representação da (o): 

I - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME); 

II - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE); 

III - Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED); e 

IV - Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF). 

No âmbito dos estados, permaneceu a previsão estabelecida pela Portaria Normativa 

nº 25/2007 de uma coordenação estadual do programa, com a mesma composição já 

prevista, acrescida da participação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do respectivo Estado.  

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/2008/profunc_port25.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/2008/profunc_port25.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7415.htm
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Em 2011, mesmo após a publicação do Decreto nº 7.415/ 2010, o MEC promoveu, 

por meio da Portaria MEC nº 1.547/2011, alterações em dispositivos da Portaria 

Normativa nº 25/2007, estabelecendo que o Profuncionário passaria a ser gerenciado 

pela Setec/MEC, por meio da Diretoria de Integração das Redes de Educação 

Profissional e Tecnológica.  

 

Financiamento 

O Decreto nº 7.415/ 2010, estabeleceu que a implementação do Profuncionário 

ocorreria em regime de colaboração entre os entes federados e formalizada por meio 

da assinatura de acordo de cooperação técnica, que estabelecerá os compromissos 

dos envolvidos, cuja despesas deveriam  correr  à conta das dotações orçamentárias 

anualmente consignadas ao MEC e ao FNDE. 

 

Em 2015, conforme previsto na  Portaria MEC nº 1.152/2015, o Profuncionário passou 

a ser executado no âmbito da Rede e-Tec Brasil, mediante o financiamento da Bolsa-

Formação do Pronatec.   

 

Resultados oficialmente analisados 

Conforme consta do documento EPT: Série Histórica e Avanços Institucionais 

(2003-2016), elaborado pela Setec/MEC, no período entre 2012 a 2015, o 

Profuncionário alcançou a oferta de mais de 74 mil matrículas.  

 

Acerca do processo de avaliação do programa, durante a pesquisa que fundamentou 

a construção desta trilha, a partir da busca por intermédio de mecanismos de 

transparência ativa48, a exemplo dos Relatórios de Gestão da Setec/MEC49, a referida 

avaliação não foi localizado. 

 

Acordo de Gratuidade - Serviços Nacionais de Aprendizagem  

Normativo de Estruturação 

Os Acordos de Gratuidade originam-se a partir de em 22 de julho de 2008, mediante 

 
48 Vide nota 13 
49 Vide nota 14  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7415.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=22&data=25/10/2011
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/2008/profunc_port25.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/2008/profunc_port25.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7415.htm
http://www.lex.com.br/legis_27076239_PORTARIA_N_1152_DE_22_DE_DEZEMBRO_DE_2015.aspx


170 
 

a celebração dos Protocolos de Compromissos entre o Ministérios da Educação, do 

Trabalho e Emprego e da Fazenda e Confederação Nacional da Indústria (CNI) – 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Social da Industria 

(SESI)-  e a Confederação Nacional da Indústria Comércio (CNC)  - Serviço de 

Aprendizagem Comercial (SENAC) e Serviço Social do Comércio (SESC). 

 

Em decorrência dos protocolos de compromissos, em 05 de novembro de 2008, os 

decretos que aprovaram os regimentos internos do SENAI/SESI e SENAC/SESI foram 

alterados para contemplar os compromissos assumidos pelas entidades. A seguir 

detalhamento dos novos decretos: 

Decreto nº 6.635, de 5 de novembro de 2008. – SENAI; 

Decreto nº 6.637, de 5 de novembro de 2008. – SESI; 

Decreto nº 6.633, de 5 de novembro de 2008. – SENAC; 

Decreto nº 6.632, de 5 de novembro de 2008. – SESC. 

 

Objetivos 

Conforme previsto nos decretos que alteraram os regimentos internos do SENAI/SESI 

e SENAC/SESC, os acordos de gratuidade têm por objetivos comprometer, 

progressivamente, a contar do ano de 2009 percentuais da receita liquida da 

contribuição50 em gratuidade em cursos, programas e ações educacionais.  

 

No caso do SENAI e SENAC, a destinação da gratuidade contempla a oferta de vagas 

gratuitas em cursos e programas de formação inicial e continuada e formação técnica 

de nível médio. Já para o SESI e SESC a destinação compreende as ações de 

educação básica e continuada, bem como ações educativas relacionadas à saúde, ao 

esporte, à cultura e ao lazer, destinadas a estudantes.  

 

 

 

50  As contribuições sociais estão previstas no art. 149 da Constituição de 1988 “Compete 
exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de 
interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 
respectivas áreas” por serem compulsórias, suas aplicações são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU). 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=93731-protocolo-de-compromisso-v-senai-1&category_slug=agosto-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=93661-protocolo-de-compromisso-v-senac&category_slug=agosto-2018-pdf&Itemid=30192
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.635-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.637-2008?OpenDocument
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Público alvo 

Constituem o público alvo do Acordo de Gratuidade pessoas de baixa renda na 

condição de estudantes ou egressos da educação básica e os trabalhadores 

(empregados ou desempregados). Os Acordos priorizam aqueles que cumprem 

simultaneamente as duas condições (de aluno e de trabalhador). 

 

Metas 

De acordo com os decretos que alteraram os regimentos internos das entidades, as 

metas estabelecidas para atender os objetivos dos acordos, a contar de 2009, com a 

progressão anual de percentuais incidentes sobre receita líquida da contribuição 

compulsória geral (RLCC), até 2014, compreender as descritas no quadro 3:  

 
Quadro 3: Metas do Acordo de Gratuidade 

Entidade SENAI SENAC SESI SESC 

 
Tipo de 
Oferta 

Oferta de vagas gratuitas em cursos e 
programas de formação inicial e continuada 

e formação técnica de nível médio 

Desenvolvimento de ações de 
educação básica e continuada e 

educativas relacionadas à saúde, ao 
esporte, à cultura e ao lazer, 

destinadas a estudantes. 

Vinculação 
à (RLCC) 

66,66%  
 

66,66%)  
 

33,33%, sendo 
16,66% destinado 
à as ações de 
gratuidade aos 
trabalhadores  

33,33%, sendo 
16,66 % 
destinado  as 
ações de 
gratuidade aos 
trabalhadores 

Percentual 
anual de 
aplicação 
gradativa  

50% em 2009; 
53% em 2010; 
56% em 2011; 
59% em 2012; 
62% em 2013; e 
66,66% a partir de 
2014 
 
 

20% em 2009; 
22% em 2010;  
38% em 2011; 
45% em 2012; 
55% em 2013;  
66% a partir de 
2014.  
 

28% em 2009; 
29% em 2010; 
30% em 2011; 
31% em 2012; 
32% em 2013;  
33,33% a partir de 
2014; e 
 
Gratuidade 
trabalhadores 
 
6% em 2009; 
7% em 2010; 
10% em 2011; 
12% em 2012; 
14% em 2013; e 
16,66% a partir de 
2014. 

10% em 2009; 
15% em 2010:  
20% em 2011: 
25% em 2012:  
30% em 2013; e 
33,33% a partir 
de 2014. 
 
Gratuidade 
trabalhadores 
 
5% em 2009; 
7,5% em 2010; 
10% em 2011; 
12,5% em 2012; 
15% em 2013; e 
16,66% a partir 
de 2014. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Governança 

A gestão e governança dos acordos de gratuidade com SENAI/SESI e SENAC/SESC, 

é realizada no modelo compartilhado, observada a seguinte composição: 

 

SENAI/SESI 

 Departamentos Nacionais e Regionais, a partir das diretrizes e regras 

estabelecidas pelo Conselho Nacional da Industria 

 Ministério da Educação responsável por acompanhar as ações voltadas à 

gratuidade, de acordo com método de verificação nacional a ser definido de 

comum acordo. 

 Tribunal de Contas da União (TCU) responsável por fiscalizar a aplicação 

das receitas compulsórias. 

 

SENAC e SESC 

 Departamento Nacional e Administrações Regionais, a partir das diretrizes e 

regras estabelecidas pelo Conselho Nacional do Comércio; 

 Tribunal de Contas da União (TCU) responsável por fiscalizar a aplicação 

das receitas compulsórias. 

Financiamento 

A execução dos acordos de gratuidade não envolve financiamento direto do estado. 

No entanto, considerando sua natureza jurídica de entidades paraestatais 51 

beneficiam-se de alíquotas52  do estado. Assim indiretamente são beneficiadas por 

recursos públicos. 

 

Resultados oficialmente analisados 

De acordo com o documento EPT: Série Histórica e Avanços Institucionais (2003-

2016), elaborado pela Setec/MEC, em 2016, no período entre 2009 a 2014, no 

âmbito do SENAI e SENAC, foram alocados mais de 13 bilhões, para a oferta de 

 
51 “Entidade paraestatal ou serviço social autônomo é uma pessoa jurídica de direito privado criada 
por lei para, atuando sem submissão à Administração Pública, promover o atendimento de neces-
sidades assistenciais e educacionais de certas atividades ou categorias profissionais, que arcam 
com sua manutenção mediante contribuições compulsórias”. Marçal Justen Filho 
52 Contribuição compulsória retirada da folha salarial das empresas vinculadas a essas entidades. 
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cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Qualificação 

Profissional, alcançando entre 2009 a 2015, mais de 3,8 milhões de matrículas 

nesses cursos, entre os anos de 2009 a 2015.  

 

Ainda com base no documento, a partir da “aplicação da metodologia sobre os 

demonstrativos contábeis fornecidos pelas entidades, tem-se o cumprimento das 

metas dos Acordos” 

 

Rede Nacional de Certificação Profissional (Rede CERTIFIC)  

Normativo de estruturação 

A Rede CERTIFIC foi instituída por meio da Portaria Interministerial nº 1.082, de 20 

de novembro de 2009, a partir da articulação interinstitucional do Ministério da 

Educação - MEC e Ministério do Trabalho e Emprego - MTE em cooperação com as 

instituições/organizações denominadas de membros natos (Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia), membros acreditados (instituições públicas de 

ensino que oferecem cursos da EPT, instituições vinculadas às Confederações 

Nacionais, escolas de formação profissional vinculadas a sindicatos de trabalhadores 

ou organizações não governamentais) e membros associados (órgãos 

governamentais e não governamentais com atribuições relacionadas à educação, 

certificação, metrologia, normalização, fiscalização do exercício profissional). 

 

Em 2014, por meio da Portaria Interministerial MEC-MTE nº 05, de 25 de abril de 

2014, a Rede Certific foi reorganizada. Tal reorganização buscou melhorar os 

procedimentos para reconhecimento de saberes, visando, entre outros objetivos, a 

valorização social pelos empregadores e empregados; a incorporação das redes 

estaduais de EPT e dos Serviços Nacionais de Aprendizagem como instituições 

certificadoras, passando a constituir-se pela articulação entre:  

I - os Ministérios da Educação e do Trabalho e Emprego; 

II - os órgãos, instituições e entidades governamentais e não governamentais com 

atribuições relacionadas à educação, certificação, metrologia, normalização e 

regulamentação profissional; 

III - as entidades representativas de trabalhadores e empregadores; 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1942-portaria1082-2311099-pdf&category_slug=novembro-2009-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1942-portaria1082-2311099-pdf&category_slug=novembro-2009-pdf&Itemid=30192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=14&data=02/05/2014
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=14&data=02/05/2014
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=14&data=02/05/2014
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IV - as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica - Rede Federal; 

V - as redes públicas estaduais, distrital e municipais de educação profissional e 

tecnológica; e 

VI - as instituições dos Serviços Nacionais de Aprendizagem - SNA. 

As unidades de ensino das redes estaduais de EPT e dos Serviços Nacionais de 

Aprendizagem, que tem interesse em integrar a Rede Certific, deverão submeter-se a 

processo de credenciamento como unidades certificadoras ofertantes, conforme 

regulamentação por parte da Setec/MEC 

 

Objetivos 

A Rede CERTIFIC tem por objetivo desenvolver um conjunto articulado de ações de 

natureza educativa, científica e tecnológica, abarcando:  

I - ofertar gratuitamente processos de certificação profissional para fins de 
prosseguimento de estudos ou de exercício profissional;  
II - monitorar e avaliar a implementação de processos de certificação 
profissional; e  
III - articular as políticas públicas de emprego, trabalho e renda, de formação 
profissional e de escolarização, por meio de estratégias que visem à inclusão 
e equidade social na concepção e construção dos projetos pedagógicos de 
certificação profissional. (BRASIL, 2014) 

 
Público alvo 

As ações da Rede Certific têm como beneficiários os trabalhadores, maiores de 18 

anos, portadores de certificado ou diploma compatível com a escolaridade mínima 

requerida para o respectivo processo de certificação profissional (inseridos ou não no 

mundo do trabalho), que buscam o reconhecimento formal de saberes, conhecimentos 

e competências profissionais desenvolvidos em processos formais (e não formais) de 

aprendizagem e na trajetória de vida e trabalho, por meio de processos de certificação 

profissional53. 

 

Metas 

Os normativos e documentos oficiais que tratam da Rede Certific não especificam, 

expressamente, as metas quantitativas concebidas para a ação.  

 
53  De acordo com o Art. 19 da Portaria Interministerial MEC-MTE nº 05, de 25 de abril de 2014. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=14&data=02/05/2014
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Gestão e Governança 

Quanto à estrutura de Governança e às atribuições da Rede Certific, conforme 

previstas na Portaria Interministerial MEC-MTE nº 05/2014, ocorre de forma 

descentralizada, organizada nacionalmente, no âmbito das instituições de EPT e das 

unidades ofertantes de certificação profissional, tendo a seguinte composição:  

 
I - comitê nacional; órgão de caráter consultivo vinculado à Setec/MEC, 
composto por representantes de órgãos educacionais e de profissões 
regulamentadas, das instituições e redes de ensino e entidades dos 
trabalhadores, dentre outras atribuições de: propor diretrizes para a política 
de certificação profissional e para o processo de credenciamento de unidades 
certificadoras; propor critérios e mecanismos de credenciamento de 
instituições junto à Rede Certific, e monitorar e avaliar a implementação e o 
desenvolvimento dos processos de certificação profissional; 
II - órgãos deliberativos máximos das instituições e redes de educação 
profissional e tecnológica; compostos por representantes de seus 
Conselhos Superiores, tendo dentre outras atribuições: aprovar a 
regulamentação interna para certificação profissional da respectiva instituição 
ou rede de educação profissional e tecnológica e aprovar o termo de 
credenciamento das unidades certificadoras junto à Rede Certific e - prover 
subsídios para a atualização dos catálogos de cursos de educação 
profissional e tecnológica, ou equivalente, e da Classificação Brasileira de 
Ocupações - CBO.54 
III - órgãos deliberativos máximos das unidades, quando houver, ou 
colegiado/conselho escolar, no âmbito das unidades de ensino 
certificadoras, tendo dentre outras as atribuições: realizar levantamento e 
articulação da demanda para a certificação profissional, junto ao Sistema 
Público de Emprego, Trabalho e Renda e aos arranjos locais e desenvolver 
metodologias e instrumentos de avaliação de saberes, conhecimentos e 
competências profissionais que contemplem as características do trabalhador, 
o perfil profissional de conclusão dos cursos correspondentes e as exigências 
de desenvolvimento do mundo do trabalho.(BRASIL. 2014) 

Ainda, conforme estabelecido na Portaria Interministerial MEC-MTE nº 05/2014, o 

Comitê Nacional da Rede Certific, será regulamentado por ato do Secretário de 

Educação Profissional e Tecnológica do MEC. Na figura 1, apresenta-se a composição 

articulada da Rede Certific. 

 
54 Atribuições de acordo com o Art. 15 da Portaria Interministerial MEC-MTE nº 05, de 25 de abril 
de 2014. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=14&data=02/05/2014
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=14&data=02/05/2014
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=14&data=02/05/2014
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Figura 1: Composição Rede Certific 

 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir do Documento Orientador da Rede Certific 

 

Financiamento 

Nos documentos de normatização e orientação da Rede Certific não foi descrito o 

modelo de financiamento a ser empregado para a consecução do processo de 

certificação. 

 

Resultados oficialmente analisados 

Embora a Portaria Interministerial MEC-MTE nº 05/2014, estabeleça como 

competência do Comitê Nacional da Rede Certific, sob gestão da Setec/MEC, o 

processo de monitoramento e avaliação da implementação de processos de 

certificação profissional, durante a pesquisa que fundamentou a construção desta 

trilha, a partir da busca por intermédio de mecanismos de transparência ativa55 , a 

exemplo dos Relatórios de Gestão da Setec/MEC56 , a referida avaliação não foi 

localizada. 

Programa Nacional Mulheres Mil (Mulheres Mil) 

Normativo de estruturação  

O Programa Mulheres Mil foi instituído, formalmente, em âmbito nacional, pela 

Portaria MEC nº 1.015 de 21 de julho de 2011, com a finalidade de possibilitar a 

formação profissional e tecnológica articulada com elevação de escolaridade de 

mulheres em situação de vulnerabilidade social, constituindo-se uma das ações do 

Plano Brasil Sem Miséria. 

 
55 Vide nota 13. 
56 Vide nota 14.. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=27401-setec-rede-certific-documento-orientador-pdf&category_slug=novembro-2015-pdf&Itemid=30192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=14&data=02/05/2014
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8589-portaria1015-220711-pmm-pdf&category_slug=agosto-2011-pdf&Itemid=30192
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O programa se originou a partir de um projeto piloto, executado entre 2007 e 2010. A 

etapa piloto do Mulheres Mil, conforme consta da publicação Mulheres Mil, do sonho 

à realidade, o programa se estruturou-se a partir da cooperação dos governos 

brasileiro e canadense, e implementado em parceria pela Setec/MEC, Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC), os Centros Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica (Cefets), Escola Técnica Federal, Rede Norte Nordeste de Educação 

Tecnológica (Redenet) e o Conselho de Dirigentes dos Centros Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica (Concefet). O governo canadense foi representado pela 

Agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional (CIDA/ACDI) e a 

Associação do Colleges Comunitário do Canadá (ACCC) e Colleges parceiros. 

 

O desenvolvimento do projeto piloto foi estruturado em três eixos - educação, 

cidadania e desenvolvimento sustentável - e contemplou a execução em 13 

estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Roraima, Rondônia, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. 

 

A publicação da Lei nº 12.816, de 5 de junho de 2013,  trouxe nova redação ao Art. 

1º da Lei 12.513, de 26 de outubro de 2011, que institui o Pronatec, inseriu dentre 

os públicos prioritários do programa “a participação de mulheres responsáveis pela 

unidade familiar beneficiárias de programas federais de transferência de renda, nos 

cursos oferecidos por intermédio da Bolsa-Formação”.  

 

O Programa Mulheres Mil, passou a compor modalidade de demanda exclusiva57 do 

Pronatec, ficando a cargo do Ministério de Desenvolvimento Social, a mobilização de 

instituições parceiras demandantes para garantir os perfis profissionais necessários e 

para aumentar a oportunidade de trabalho e emprego às mulheres beneficiadas pelo 

Pronatec Mulheres Mil. 

 

Objetivos 

O Mulheres Mil tem por objetivo promover a formação profissional e tecnológica 

articulada com a elevação de escolaridade de mulheres em situação de 

 
57 compreende um determinado público que requer composição de turmas exclusivas em virtude de 
especificidades de seu perfil. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32301-setec-pmm-livro-mulheres-mil-em-portugues-do-sonho-a-realidade-pdf&category_slug=janeiro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32301-setec-pmm-livro-mulheres-mil-em-portugues-do-sonho-a-realidade-pdf&category_slug=janeiro-2016-pdf&Itemid=30192
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12816.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm
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vulnerabilidade social. Ademais, conforme diretrizes expressas na Portaria MEC nº 

1.015/2011, o Programa busca também:  

I - Possibilitar o acesso à educação;  
II - Contribuir para a redução de desigualdades sociais e econômicas de 
mulheres;  
III - Promover a inclusão social;  
IV - Defender a igualdade de gênero; e 
V - Combater a violência contra a mulher. (BRASIL, MEC, 2011) 

 
Público alvo  

O Nacional Programa Mulheres Mil tem como público alvo as mulheres em situação 

de vulnerabilidade social. De acordo com o documento, Cartilha do Programa 

Mulheres Mil 2014, o público alvo do programa é composto por: 

 
mulheres a partir de 16 anos, chefes de família, em situação de extrema 
pobreza, cadastradas ou em processo de cadastramento no CadÚnico, com 
as seguintes características: em vulnerabilidade e risco social, vítimas de 
violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, com escolaridade 
baixa ou defasada e, preferencialmente, ainda não atendidas pelo Pronatec. 
(BRASIL, 2014) 

Metas  

Os normativos e documentos oficiais que tratam do Programa Mulheres Mil não 

especificam, expressamente, as metas quantitativas concebidas para a ação.  

Gestão e Governança 

A gestão do Programas Mulheres Mil é exercida pelo Ministério da Educação, ficando 

sua governança conforme preconizado no Art. 7º da Portaria MEC nº 1.015/2011,  a 

cargo de um  Comitê Executivo, com função consultiva, cuja composição, atribuições, 

assim como o regimento do Comitê Executivo, definidos pelo MEC. 

 

Ainda, conforme a Portaria MEC nº 1.015/2011, o programa  deverá ser ofertado, 

prioritariamente, pelas instituições públicas dos sistemas de ensino federais, 

estaduais e municipais, podendo  ser ofertado também pelas entidades privadas 

nacionais de serviço social, aprendizagem e formação profissional vinculadas ao 

sistema sindical ("Sistema S") e entidades privadas sem fins lucrativos, sendo as 

últimas, de comprovada experiência em educação profissional e tecnológica. 

 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8589-portaria1015-220711-pmm-pdf&category_slug=agosto-2011-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8589-portaria1015-220711-pmm-pdf&category_slug=agosto-2011-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32231-setec-pmm-cartilha-pronatec-mulheres-mil-pdf&category_slug=janeiro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32231-setec-pmm-cartilha-pronatec-mulheres-mil-pdf&category_slug=janeiro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8589-portaria1015-220711-pmm-pdf&category_slug=agosto-2011-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8589-portaria1015-220711-pmm-pdf&category_slug=agosto-2011-pdf&Itemid=30192
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Financiamento 

O financiamento do Programa Mulheres Mil, conforme previsto na Portaria MEC nº 

1.015/2011, correria à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério 

da Educação as despesas para a execução dos encargos no programa, no caso das 

instituições públicas dos sistemas de ensino federais, estaduais e municipais. 

 

No caso das instituições do ("Sistema S") e das entidades privadas sem fins lucrativos, 

as despesas do programa deveriam correr à conta das dotações orçamentárias 

próprias da instituição ou conforme pactuado no ato que formalizar a parceria. 

 

Com as mudanças decorrentes da publicação da Lei nº 12.816/2013,  a partir de 2013, 

o programa passou a ser financiados no âmbito da Bolsa-Formação do Pronatec.  

Resultados oficialmente analisados 

 

No documento EPT: Série Histórica e Avanços Institucionais (2003-2016), 

elaborado pela Setec/MEC, em 2016, não são apresentados os resultados 

decorrentes do período de execução do programa. Sobre o processo de avaliação, 

durante a pesquisa que fundamentou a construção desta trilha, a partir da busca por 

intermédio de mecanismos de transparência ativa58 , a exemplo dos Relatórios de 

Gestão da Setec/MEC59, a referida avaliação não foi localizada. 

 

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

Normativo de estruturação 

O Pronatec foi instituído pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, com a 

finalidade de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de 

programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira, em regime de 

colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com a 

participação voluntária dos serviços nacionais de aprendizagem e instituições de 

educação profissional e tecnológica habilitadas. 

 

 
58 Vide nota 13. 
59 Vide nota 14. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8589-portaria1015-220711-pmm-pdf&category_slug=agosto-2011-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8589-portaria1015-220711-pmm-pdf&category_slug=agosto-2011-pdf&Itemid=30192
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12816.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm
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Em 2013, a Lei nº 12.513/2011, mediante alteração promovida Lei nº 12.816, de 5 de 

junho de 2013, introduziu dispositivos para contemplar, dentre outros “a participação 

voluntária das instituições de educação profissional e tecnológica e de fundações 

públicas de direito privado precipuamente dedicadas à educação profissional e 

tecnológica”, no âmbito das finalidades do programa. 

 

A regulamentação da assistência técnica prevista pela Lei nº 12.513/2011, executada 

por intermédio da Bolsa-Formação, deu-se pela Portaria MEC nº 185, de 12 de 

março de 2012, alterada pela Portaria MEC nº 817, de 13 de agosto de 2015. 

 

Ao FNDE coube regulamentar os procedimentos relacionados à assistência financeira 

(transferências/descentralizações de recursos), a partir da edição de um conjunto de 

resoluções direcionadas aos diferentes agentes responsáveis por executar a Bolsa-

Formação, conforme descrito no quadro 4:  

 
Quadro 4: Resoluções FNDE - Bolsa-Formação 

Regulamentação FNDE 
Agente de execução da   

Bolsa-Formação 
Resolução CD/FNDE nº 61, de 11 de 
novembro de 2011  

Serviços Nacionais de Aprendizagem 

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

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica  

Resolução CD/FNDE nº 23, de 28 de 
junho de 2012  

Distrito Federal e aos Estados, por intermédio dos 
órgãos gestores da educação profissional e tecnológica  

Resolução/CD/FNDE nº 8, de 20 de 
março de 2013  

Distrito Federal, a estados e municípios, por intermédio 
dos órgãos gestores da educação profissional e 
tecnológica  

Resolução CD/FNDE nº 30, de 5 de 
julho de 2013  

Mantenedoras de instituições privadas de ensino 
superior e de educação profissional técnica de nível 
médio, ofertada na forma subsequente 

Resolução CD/FNDE nº 55, de 13 de 
dezembro de 2013  

Serviços Nacionais de Aprendizagem participantes da 
Rede e-Tec Brasil, que ofertem cursos na  modalidade a 
distância. 

Resolução CD/FNDE nº 7, de 20 de 
março de 2013  

Serviços Nacionais de Aprendizagem  

Resolução CD/FNDE nº 8, de 20 de 
março de 2013  

Distrito Federal, a estados e municípios  

Fonte: Elaborado pela autora (2019)  

 
 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12816.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12816.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/03/2012&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/03/2012&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=196
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=18043-14-8-15port-817&category_slug=agosto-2015-pdf&Itemid=30192
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3489-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-61-de-11-de-novembro-de-2011
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3489-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-61-de-11-de-novembro-de-2011
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4031-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-62,-de-11-de-novembro-de-2011
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4031-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-62,-de-11-de-novembro-de-2011
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3552-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-23-de-28-de-junho-de-2012
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3552-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-23-de-28-de-junho-de-2012
https://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4296-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-8,-de-20-de-mar%C3%A7o-de-2013
https://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4296-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-8,-de-20-de-mar%C3%A7o-de-2013
https://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4682-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-30,-de-5-de-julho-de-2013
https://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4682-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-30,-de-5-de-julho-de-2013
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/5145-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-55,-de-13-de-dezembro-de-2013
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/5145-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-55,-de-13-de-dezembro-de-2013
https://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4294-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-7,-de-20-de-mar%C3%A7o-de-2013
https://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4294-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-7,-de-20-de-mar%C3%A7o-de-2013
https://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4296-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-8,-de-20-de-mar%C3%A7o-de-2013
https://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4296-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-8,-de-20-de-mar%C3%A7o-de-2013
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Objetivos 

De acordo com a Lei nº 12.513/2011, constituem-se como objetivos do Pronatec: 

 
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 
profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e 
programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 
fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação 
profissional e tecnológica; 
contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da 
articulação com a educação profissional; 
ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do 
incremento da formação e qualificação profissional; 
estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos 
de educação profissional e tecnológica. 
estimular a articulação entre a política de educação profissional e tecnológica 
e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda (BRASIL, 2011) 

 
Para cumprir os objetivos do Pronatec, a Lei nº 12.513/2011, estabeleceu o 

desenvolvimento das seguintes ações:   

 
ampliação de vagas e expansão da rede federal de educação profissional e 
tecnológica; 
fomento à ampliação de vagas e à expansão das redes estaduais de 
educação profissional; 
incentivo à ampliação de vagas e à expansão da rede física de atendimento 
dos serviços nacionais de aprendizagem; 
oferta de bolsa-formação, nas modalidades: 

Bolsa-Formação Estudante; e 
Bolsa-Formação Trabalhador; 

financiamento da educação profissional e tecnológica; 
fomento à expansão da oferta de educação profissional técnica de nível 
médio na modalidade de educação a distância; 
apoio técnico voltado à execução das ações desenvolvidas no âmbito do 
Programa; 
estímulo à expansão de oferta de vagas para as pessoas com deficiência, 
inclusive com a articulação dos Institutos Públicos Federais, Estaduais e 
Municipais de Educação; e 
articulação com o Sistema Nacional de Emprego. 
articulação com o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM 
(BRASIL, 2011). 

 
Público alvo 

O público alvo prioritário do Pronatec foi estabelecido da seguinte forma: 

estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens 
e adultos; 
trabalhadores; incluindo os agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, 
extrativistas e pescadores. 
beneficiários dos programas federais de transferência de renda; e 
estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede 
pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, nos 
termos do regulamento.(BRASIL, 2011) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm
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No âmbito do programa, ainda deverá ser estimulada a participação das pessoas com 

deficiência e de mulheres responsáveis pela unidade familiar beneficiárias de 

programas federais de transferência de renda, nos cursos oferecidos por intermédio 

da Bolsa-Formação, bem como deverão ser contemplados a participação de povos 

indígenas, comunidades quilombolas e adolescentes e jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas. 

 

Metas 

Conforme detalhado no Relatório de Gestão Setec/MEC – 2012 , a meta inicial 

prevista para o programa até 2014 era de 8 milhões de matrículas, sendo que, até 

2012, já haviam sido realizadas  2,5 milhões de matrículas.  

Com o advento do PNE 2014-2024 a execução do Pronatec passou a se relacionar 

diretamente o cumprimento da Meta 11. Tal meta pretende “triplicar as matrículas da 

educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e 

pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público”.  

O conjunto de estratégias da meta 11, prevê, dentre outras: 

11.1) expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio 
na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando 
em consideração a responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, 
sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, 
bem como a interiorização da educação profissional; 
11.2) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível 
médio nas redes públicas estaduais de ensino; 
11.3) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível 
médio na modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a 
oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, 
assegurado padrão de qualidade; 
11.4) estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de 
nível médio e do ensino médio regular, preservando-se seu caráter 
pedagógico integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à formação de 
qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização curricular 
e ao desenvolvimento da juventude; 
11.5) ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins 
de certificação profissional em nível técnico; 
11.6) ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica 
de nível médio pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas 
ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa 
com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade; 
11.7) expandir a oferta de financiamento estudantil à educação profissional 
técnica de nível médio oferecida em instituições privadas de educação 
superior; 
11.8) institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação 
profissional técnica de nível médio das redes escolares públicas e privadas; 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14259-relatorio-gestao-da-setec-exercicio-2012-pdf&category_slug=outubro-2013-pdf&Itemid=30192
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
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11.9) expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação 
profissional para as populações do campo e para as comunidades indígenas 
e quilombolas, de acordo com os seus interesses e necessidades; 
11.10) expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para 
as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação; 
11.11) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos 
de nível médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica para 90% (noventa por cento) e elevar, nos cursos presenciais, 
a relação de alunos (as) por professor para 20 (vinte); 
11.12) elevar gradualmente o investimento em programas de assistência 
estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as 
condições necessárias à permanência dos (as) estudantes e à conclusão dos 
cursos técnicos de nível médio; 
11.13) reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e 
permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive 
mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei; 
11.14) estruturar sistema nacional de informação profissional, articulando a 
oferta de formação das instituições especializadas em educação profissional 
aos dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades 
empresariais e de trabalhadores (BRASIL, 2014) 

 
Gestão e Governança 

A gestão do Pronatec cabe ao Ministério da Educação, por intermédio da Setec/MEC, 

observada a competência do FNDE na operacionalização do financiamento executada 

por intermédio da Bolsa-Formação. No âmbito da Bolsa-Formação, o modelo de 

execução é compartilhado, apresentando como competências precípuas:  

 Setec/MEC: responsável por planejar, formular, coordenar e avaliar as políticas 

relacionadas à oferta da Bolsa-Formação; 

 FNDE: responsável pelo repasse de recursos financeiros, a prestação de contas, 

bem como o pagamento de mensalidades para execução da Bolsa-Formação; 

 Parceiros demandantes: (Ministérios e outros órgãos da Administração Pública 

Federal, secretarias estaduais e distrital de educação e as Secretarias vinculadas 

ao MEC, que aderiam ao programa): responsáveis por realizar a mobilização e 

seleção de candidatos em seu âmbito de atuação, respeitando o perfil de 

beneficiário, a idade mínima, os critérios da escolaridade e demais pré-requisitos 

dos cursos, conforme CNCT e Guia Pronatec de Cursos FIC; e  

 Parceiros ofertantes: (Instituições das rede federal, estaduais, distrital e 

municipais da EPT; instituições dos SNAs, fundações de direito público e privado 

e instituições privadas de EPT e de Ensino Superior habilitadas pelo MEC e que 

aderiram ao programa) responsáveis por apresentar proposta de vagas, visando 

ao atendimento das demandas, observadas as condições operacionais e 
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considerando o perfil dos beneficiários, os cursos ofertados e a localização 

geográfica da oferta e a quantidade de vagas. 

No que concerne à governança do programa, a Lei nº 12.513/2011 criou o Conselho 

Deliberativo de Formação e Qualificação Profissional, com a atribuição de promover 

a articulação e avaliação dos programas voltados à formação e qualificação 

profissional no âmbito da administração pública federal. 

 

A regulamentação da composição, competências e funcionamento do Conselho 

Deliberativo de Formação e Qualificação Profissional foi estabelecida pelo Decreto nº 

7.855, de 05 de dezembro de 2012, com a vinculação do conselho ao MEC, e 

contando, em sua composição, com representantes do próprio MEC e dos Ministérios 

da Fazenda; Trabalho e Emprego; Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

Planejamento, Orçamento e Gestão e o da Ciência, Tecnologia e Inovação, 

Dentre as competências do Conselho Deliberativo, estão a de: 

I - acompanhar e avaliar a execução anual das ações que integram o 
Pronatec e dos demais programas e ações de formação e qualificação 
profissional ; 
II - propor medidas que permitam articular as ações que integram o Pronatec 
com outros programas e ações de formação e qualificação profissional e de 
elevação de escolaridade de jovens e adultos; e 
VI - propor o aperfeiçoamento e a regulamentação da legislação relativa ao 
Pronatec e a outros programas e ações de formação e qualificação 
profissional.(BRASIL, 2012) 

 
Financiamento 

O modelo de financiamento do Pronatec, conforme previsto pela Lei nº 12.513/2011, 

ocorre por intermédio da Bolsa-Formação, mediante a transferência direta de 

recursos, sendo dispensada a realização de convênio, acordo, contrato, ajuste ou 

instrumento congênere para as instituições das redes públicas de EPT, para as 

instituições dos SNAs e para as instituições privadas de EPT de nível médio e 

Superior, mediante habilitação do MEC. No entanto, para as entidades privadas sem 

fins lucrativos, devidamente habilitadas, ficou estabelecida a exigência de celebração 

de convênio ou contrato. 

 

O financiamento pela Bolsa-Formação, a Lei nº 12.513/2011, abarcará dois modelos: 

  
Bolsa-Formação Estudante - destinada aos estudantes do ensino médio da 
rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos, para cursos de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7855.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7855.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm
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educação profissional técnica de nível médio, nas formas concomitante, 
integrada ou subsequente, e para cursos de formação de professores em 
nível médio na modalidade normal.  
Bolsa-Formação Trabalhador - destinada ao trabalhador e aos beneficiários 
dos programas federais de transferência de renda, para cursos de formação 
inicial e continuada ou qualificação profissional. (BRASIL, 2011) 

Conforme estabelecido no conjunto de resoluções do FNDE, que tratam dos 

procedimentos para a transferência dos recursos da execução da Bolsa-Formação, 

os valores concedidos pelo financiamento “correspondem ao custo total do curso por 

estudante, incluídos as mensalidades, encargos educacionais e o eventual custeio de 

transporte e alimentação ao beneficiário, vedada cobrança aos estudantes de 

qualquer taxa”. 

 

O repasse de recursos corresponderá ao “número de vagas pactuadas por cada 

instituição de ensino ofertante, que serão posteriormente confirmadas como 

matrículas em sistema eletrônico de informações da educação profissional mantido 

pelo MEC”. Sendo, obrigatória a “devolução de recursos em caso de vagas não 

ocupadas”. 

 

Resultados oficialmente analisados 

De acordo com o documento EPT: Série Histórica e Avanços Institucionais (2003-

2016), elaborado pela Setec/MEC, em 2016, o programa ofertou mais de 9,3 

milhões de matrículas, entre os anos de 2011 a 2015, atendendo cerca de 4 mil 

municípios, em 551 das 559 microrregiões do Brasil, ofertando ainda, mais de 200 

tipos de cursos técnicos e de mais de 600 cursos FIC. 

 

Embora a  Lei nº 12.513/2011, estabeleça que caberá ao MEC avaliar a eficiência, 

eficácia e efetividade da aplicação de recursos voltados à concessão da Bolsa-

Formação, durante a pesquisa que fundamentou a construção desta trilha, a partir da 

busca por intermédio de mecanismos de transparência ativa 60 , a exemplo dos 

Relatórios de Gestão da Setec/MEC61, a referida avaliação não foi localizada. Por sua 

vez, foi possível localizar avaliações externas ao MEC realizadas por outros entes 

governamentais, conforme apresentado a seguir: 

 
60 Vide nota 13. 
61 Vide nota 14. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm
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 Estudo Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas (IPEA) - Pronatec: 

Múltiplos Arranjos e Ações para ampliar o acesso à Educação Profissional 

- Textos para Discursão.  (2014); 

 Estudo Ministério da Fazenda (MF) -  Pronatec: Uma Avaliação Inicial sobre 

Reinserção no Mercado de Trabalho Formal. (2015); 

 Estudo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) - Inclusão Produtiva 

Urbana: O Que Fez o Pronatec / Bolsa Formação entre 2011 e 2014. (2015)  

 Estudo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) - Avaliação dos 

Egressos dos Cursos do Pronatec/Bolsa-Formação ofertados pelo SENAR. 

(2015) 

 Estudo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) - Avaliação de impacto 

dos beneficiários do Programa Bolsa Família matriculados no Pronatec 

Bolsa Formação: um estudo CASO-CONTROLE.  (2015) 

 Estudo Senado Federal - Pronatec: Relatório de Avaliação de Políticas 

Públicas. (2017) 

 

Esta trilha de aprendizagem discorreu sobre a trajetória dos principais programas 

instituídos e implementados pelo MEC, no âmbito da política pública de EPT, no 

período de 1997 a 2017. Os programas foram abordados com destaque para os seus 

normativos de estruturação, objetivos, público-alvo e metas inicialmente estabelecidas. 

Foram também abordados o modelo de gestão/governança e de financiamento e um 

resumo dos principais resultados, conforme dados consolidados e oficialmente 

analisados. 

 

A intenção desta trilha, de caráter introdutório, foi abordar de modo descritivo a 

trajetória da EPT dos programas voltados à EPT implementados pelo MEC, permitindo 

que cada leitor(a) possa elaborar suas próprias análises e conclusões a respeito dos 

desdobramentos produzidos sobre essa modalidade de ensino a partir dessa trajetória.  

Assim, a trilha serve como um ponto de partida para outras pesquisas sobre o tema. 

Para aprofundar o estudo deste tema, uma das opções é acessar, por meio do menu 

“Materiais de Apoio”, os seguintes materiais: Glossário da EPT; Guia de Bolso – 

Organização da EPT e publicações de estudiosos da EPT e institucionais da 

Setec/MEC. Além de facilitar a compreensão da terminologia e de expressões próprias 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2406/1/TD_1919.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2406/1/TD_1919.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2406/1/TD_1919.pdf
https://www.anpec.org.br/encontro/2015/submissao/files_I/i13-b96b730ed095ec6aec5c375de1e9d6dd.pdf
https://www.anpec.org.br/encontro/2015/submissao/files_I/i13-b96b730ed095ec6aec5c375de1e9d6dd.pdf
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/Caderno%2024%20-%20Inclus%C3%A3o%20Produtiva%20Urbana.pdf
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/Caderno%2024%20-%20Inclus%C3%A3o%20Produtiva%20Urbana.pdf
https://www.cnabrasil.org.br/assets/images/PronatecSumarioExecutivoFINAL.pdf
https://www.cnabrasil.org.br/assets/images/PronatecSumarioExecutivoFINAL.pdf
https://fpabramo.org.br/acervosocial/wp-content/uploads/sites/7/2017/08/190.pdf
https://fpabramo.org.br/acervosocial/wp-content/uploads/sites/7/2017/08/190.pdf
https://fpabramo.org.br/acervosocial/wp-content/uploads/sites/7/2017/08/190.pdf
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7319702&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7319702&disposition=inline
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da EPT, os Materiais de Apoio visam enriquecer os conhecimentos sobre os 

normativos e sobre temáticas próprias dessa educação. 

 

Conteúdo Trilha 4 “A EPT pela trajetória de gestão da Rede Federal pelo MEC”  

 

A história das instituições que integram a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, ou simplesmente Rede Federal, iniciada a mais de 100 anos 

com as Escolas de Aprendizes Artífices, em 1909, confunde-se com a trajetória da 

EPT no Brasil.  

 

Nessa perspectiva, essa trilha não pretende adentrar em todos os aspectos que 

permearam essa historicidade. Mas, visa apresentar um breve resumo dos arranjos 

organizacionais e das principais estratégias e ações institucionais empreendidas pelo 

MEC, junto a essas instituições no período entre 1997 a 2017.  

 

1. A Organização Administrativa da Política de EPT na Esfera Federal  

Para melhor compreender essa trajetória de gestão da Rede Federal pelo MEC é 

preciso, inicialmente, recorrer aos conceitos básicos que definem a administração 

pública e sua organização. Dentre as definições adotadas pela doutrina 62 , a 

administração pública corresponde “à face do Estado (o Estado-Administração) que 

atua no desempenho da função administrativa, objetivando atender concretamente os 

interesses coletivos”.  

 

Para atingir seus fins, a administração pública se organiza e atua diretamente 63, 

exercendo funções próprias do Estado, e indiretamente 64 , mediante a 

descentralização de atividades assumidas pelo estado, como os serviços públicos de 

interesse da sociedade65.  

 
62 Dirley da Cunha Júnior. Curso de Direito Administrativo, 2019 
63 A Administração Direta corresponde à prestação dos serviços públicos diretamente pelo próprio Es-
tado e seus órgãos. No âmbito federal, constitui-se dos serviços integrados à estrutura administrativa 
da Presidência da República e dos Ministérios, conforme Art.76 da Constituição Federal. 
64 https://jus.com.br/artigos/28804/a-importancia-da-administracao-indireta-no-direito-administrativo 
65 Toda atividade que oferece utilidade ou Comodidade material, fruível singularmente pelos adminis-
trados, destinada à satisfação da coletividade. Pautado, dentre outros, pelo princípio da supremacia do 
interesse público : tanto no que concerne à sua organização quanto ao seu funcionamento. MELLO, 

https://www.editorajuspodivm.com.br/cdn/arquivos/2243e23c97058f3395f827ede6e4a51d.pdf
https://jus.com.br/artigos/28804/a-importancia-da-administracao-indireta-no-direito-administrativo
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No âmbito da administração pública, o Estado brasileiro organizou a seguinte estrutura 

para atuar na política educacional: um órgão da administração direta, o MEC, e um 

conjunto de instituições vinculadas (autarquias, fundações e empresas públicas).  

 

Ao MEC, conforme previsto no § 1º do art. 8ª, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), foi conferida, dentre outras, 

a competência para “coordenar a política nacional de educação, articulando os 

diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva 

em relação às demais instâncias educacionais” e ainda, “organizar, manter e 

desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de ensino e o dos 

Territórios”.  

 

Por sua vez, ao conjunto de instituições vinculadas, foi descentralizada a competência 

de executar os serviços públicos de interesse da coletividade, tais como: a regulação, 

o financiamento de programas e os processos de avaliação.  

 

Na figura 1 é possível identificar a organização administrativa direta e indireta do 

Estado brasileiro, no que concerne à política organizacional com destaque em linha 

tracejada para os órgãos e instituições com atuação direta sobre a EPT.  

 
Figura 1 - Organização administrativa direta e indireta do MEC  

 
Fonte: Adaptado pela autora, a partir de MEC (2019) 

 
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2002 
(https://jus.com.br/artigos/28804/a-importancia-da-administracao-indireta-no-direito-administrativo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
https://jus.com.br/artigos/28804/a-importancia-da-administracao-indireta-no-direito-administrativo
https://1.bp.blogspot.com/-DkcJGwG4P7Q/XfXgQtwitYI/AAAAAAABllw/yauZ7Q4PQR4AWw4CMiuiKg_dORnlsMlUgCLcBGAsYHQ/s1600/Trilha4_1_Org_MEC_corrigido.png
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Conforme pode ser observado na figura acima, na estrutura da administração direta, 

consta um órgão singular responsável por coordenar diretamente a política de EPT, a 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC), bem como um 

conjunto de entidades vinculadas, mantidas pela União (Institutos Federais, Centro 

Federais de Educação Tecnológica - CEFETs, o Colégio Pedro II e as escolas técnicas 

vinculadas às Universidades Federais) responsáveis por executar a política de EPT.  

 

No âmbito da execução da política de EPT cabe ao MEC por intermédio da Setec, 

assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos suficientes para 

manutenção e desenvolvimento dessas instituições, conforme estabelecido no art. 55, 

da Lei nº 9.394/1996 - LDB.  

 

Registre-se que, em face da integração da EPT com os diferentes níveis e 

modalidades de ensino, ela também se articula com os diferentes órgãos da 

administração direta e das entidades da administração indireta. A exemplo, pode-se 

citar a Secretaria de Educação Básica (SEB) e a Secretaria de Regulação de 

Supervisão do Ensino Superior (Seres) e a Coordenação Nacional de Pessoal de 

Nível Superior (Capes).  

 

Retornando aos conceitos básicos da administração pública, cabe pontuar que as 

entidades vinculadas constituídas sob a natureza jurídica de autarquias, possuem 

autonomia e são titulares de direito e obrigações próprias, com capacidade de 

autoadministração, mediante controle administrativo 66. A criação e/ou extinção de 

autarquias 67  será fixada em lei, mediante inciativa do presidente da república, 

conforme previsto do art. 37 da Constituição Federal, de 1998.  

 

No que concerne à atuação dessas entidades, tem-se que ao descentralizar a 

prestação de serviços, concedendo-lhe autonomia, o órgão da administração direta 

 
66 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 26° ed. São Paulo: Atlas, 2014. Citada por 
CARVALHO, Josenilde da Mota. A importância da Administração indireta no Direito Administrativo. Site 
Jus.com.br 
67 Serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para exe-
cutar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, ges-
tão administrativa e financeira descentralizada”. (art. 5º do Decreto Lei nº 200/1967).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://jus.com.br/artigos/28804/a-importancia-da-administracao-indireta-no-direito-administrativo
https://jus.com.br/artigos/28804/a-importancia-da-administracao-indireta-no-direito-administrativo
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ainda continua exercendo suas funções típicas do Estado, por intermédio do controle 

administrativo68. 

 

Nessa perspectiva, o Decreto-Lei nº 200, de 26 de fevereiro de 1967, estabeleceu 

a Supervisão Ministerial, como instrumento de controle administrativo a ser exercido 

pela a administração direta perante a indireta. Esse instrumento, Supervisão 

Ministerial, deverá ser exercido pelos ministros de Estado, mediante a orientação, 

coordenação e controle das atividades dos órgãos e das entidades sob sua 

competência, tendo como objetivos, dentre outros:  

● promover a execução dos programas do Governo;   

● avaliar o comportamento administrativo dos órgãos supervisionados e diligenciar 

no sentido de que estejam confiados a dirigentes capacitados;   

● proteger a administração dos órgãos supervisionados contra interferências e 

pressões ilegítimas;   

● fortalecer o sistema do mérito; e   

● fiscalizar a aplicação e utilização de dinheiros, valores e bens públicos.  

 

Especificamente, no âmbito das entidades vinculadas, o art. 26. do Decreto-Lei nº 

200/1967, estabelece que a Supervisão Ministerial visa assegurar e garantir:  

● a realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade;   

● a harmonia com a política e a programação do Governo no setor de atuação da 

entidade; 

● a eficiência administrativa; e  

● a autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade.  

 

a) A atuação da Setec/MEC perante a Rede Federal  

Antes de discorrer sobre a atuação da Setec/MEC perante as instituições federais de 

educação profissional e tecnológica, cabe pontuar que essas instituições se 

 
68 Poder administrativo é o poder de fiscalização e correção que a Administração Pública (em sentido 
amplo) exerce sobre sua própria atuação, sob os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa própria 
ou mediante provocação. Na esfera federal esse controle é denominado supervisão ministerial pelo 
Decreto-lei 200/67. Abrange os órgãos da Administração Direta ou centralizada e as pessoas jurídicas 
que integram a Administração Indireta ou descentralizada. Para mais informações sobre o tema, 
veja NOVO, Benigno Nuñez. Controle da Administração. Site Jus.com.br 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm
https://jus.com.br/artigos/68081/controle-da-administracao-publica
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apresentam de forma individualizada na estrutura organizacional do MEC, dadas as 

suas características distintas.  

 

No entanto, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Institutos 

Federais), os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), o Colégio Pedro 

II e as escolas técnicas vinculadas às Universidades Federais, conforme preconizado 

pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, passaram a integrar, no ano de 2008, 

uma rede interinstitucional no sistema federal de ensino especializada na oferta da 

EPT em suas diferentes formas, denominada de Rede Federal de Educação 

Profissional, Cientifica e Tecnológica. Mais adiante, a institucionalidade da Rede 

Federal será revisitada.  

 

Dessa forma, ao longo da descrição as instituições federais de educação profissional 

e tecnológica, não obstante ao lapso temporal, serão tratadas como “instituições da 

Rede Federal”.  

 

Nessa perspectiva, e considerando os conceitos da administração pública e sua 

aplicação à política educacional, incluindo os preceitos estabelecidos pela Lei nº 

9.394/1996 - LDB69, tem-se que a atuação da Setec/MEC perante as Instituições da 

Rede Federal se situa em três pilares de atuação: 

 Organizar, manter e desenvolver às instituições da Rede Federal;  

 Formular e implementar estratégias voltadas à execução das políticas de EPT;  

 Promover a orientação e a supervisão da execução das políticas de EPT.  

Nesse contexto, serão revisitados de forma sintética, e em ordem cronológica, os 

arranjos institucionais e as principais estratégias e ações instituições empreendidas 

pela Setec/MEC perante às instituições da Rede Federal, entre os anos de 1997 e 

2017.   

 

Ante de revisitar os arranjos institucionais da Setec/MEC responsáveis por atuar na 

implementação de ações e estratégias perante as instituições da Rede Federal, é 

importante destacar que a estrutura organizacional do MEC, delimita-se a partir das 

 
69 Art. 9º da Lei nº 9.394/1995 - Define a incumbência da União na organização da Educação Nacio-
nal.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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diretrizes 70  do desenho organizacional adotado na administração pública federal. 

Segundo tal diretriz, o modelo predominante é o das estruturas singulares orientado 

pela gestão estratégica definida pelo órgão, baseada em três arranjos: competências, 

conjunto de unidades administrativas e os cargos de direção, agrupados em cinco 

componentes básicos:  

 

● Alta Administração: Instância máxima deliberativa que controla a gestão 

estratégica da organização;  

● Assessoria: Situada fora da hierarquia da linha de autoridade, promove 

assessoramento técnico para o processo de tomada de decisão;  

● Suporte administrativo: Lócus dos sistemas de trabalho, tem a finalidade de 

apoiar os processos finalísticos da organização;  

● Linha Gerencial: Estrutura de direção que proporciona a integração horizontal, 

entre os processos finalísticos e de gestão estratégica da alta administração; e 

● Nível Técnico: Responsável pela implementação das estratégias, 

operacionalizando os processos finalísticos.  

Assim para revisitar os arranjos institucionais da Setec/MEC, será considerado o 

conjunto de competências e unidades administrativas, a partir do recorte dos 

componentes organizacionais de linha gerencial 71  (Diretoria), e de nível técnico 

72 (processos finalísticos).  

 

b) Arranjos institucionais (1997 a 2017) 

Em 1997 73 , a estrutura organizacional da Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica – Semtec/MEC situava a manutenção e o desenvolvimento das 140 

unidades (74 instituições, sendo: 5 Centro Federais de Educação Tecnológica 

(CEFETs), 46 escolas agrotécnicas e 23 escolas técnicas), no escopo do processo 

 
70 Manual de Estruturas Organizacionais do Poder Executivo Federal, 2ª edição, publicada em 2019. 
Conforme consta desta publicação, o manual será atualizado constantemente, sempre que houver ne-
cessidade, pelo órgão central do Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal 
(SIORG).  
71 Estrutura de direção que proporciona a integração horizontal, entre os processos finalísticos e de 
gestão estratégica da alta administração. Manual de Estruturas Organizacionais do Poder Executivo 
Federal, 2ª edição, publicada em 2019.  
72 Responsável pela implementação das estratégias, operacionalizando os processos finalísticos. Ma-
nual de Estruturas Organizacionais do Poder Executivo Federal, 2ª edição, publicada em 2019.  
73 Decreto nº 2.147, de 14 de fevereiro de 1997 

http://www.economia.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/manual-de-estruturas-organizacionais-do-poder-executivo-federal/arquivos/manual-de-estruturas-organizacionais_2edicao.pdf
http://www.economia.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/manual-de-estruturas-organizacionais-do-poder-executivo-federal/arquivos/manual-de-estruturas-organizacionais_2edicao.pdf
http://www.economia.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/manual-de-estruturas-organizacionais-do-poder-executivo-federal/arquivos/manual-de-estruturas-organizacionais_2edicao.pdf
http://www.economia.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/manual-de-estruturas-organizacionais-do-poder-executivo-federal/arquivos/manual-de-estruturas-organizacionais_2edicao.pdf
http://www.economia.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/manual-de-estruturas-organizacionais-do-poder-executivo-federal/arquivos/manual-de-estruturas-organizacionais_2edicao.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1997/D2147impressao.htm
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finalístico de Planejamento e Gestão dos Sistemas de Ensino, sob a gestão da 

Diretoria de Desenvolvimento Institucional. 

A partir do ano 2000 74 , em decorrência de mudanças promovidas na estrutura 

organizacional do MEC, a Semtec/MEC assumiu, formalmente, a competência de 

também supervisionar as atividades desenvolvidas pelas instituições da Rede Federal, 

no escopo do processo finalístico de Planejamento e Gestão. Registre-se que, no 

ano 2000, o desenho organizacional da Semtec/MEC não contemplava a estrutura de 

linha gerencial (Diretoria). Assim, todas as unidades de Nível Técnico, responsáveis 

pela execução dos processos finalísticos da Secretaria, eram ligadas diretamente à 

alta administração, representada pelo Secretário de Educação Média e Tecnológica. 

No ano de 200475, o MEC novamente alterou sua estrutura organizacional. Para tanto, 

transformou a Semtec/MEC em Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(Setec), retomando o desenho organizacional de estrutura em linha gerencial 

(Diretoria). Assim, a atribuição de atuação junto às instituições da Rede Federal 

passou a integrar as competências do Departamento de Políticas e Articulação 

Institucional. No nível técnico, foram acrescidos o processo finalístico de supervisão 

das instituições da Rede Federal e o processo de gestão. Assim, passaram a ser 

desenvolvidos no âmbito da Coordenação-Geral de Supervisão da Gestão das 

Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica. 

 

Em 200776 , o MEC promoveu novas mudanças em sua estrutura organizacional, 

edificando, desta vez no âmbito da Setec, uma unidade em linha gerencial (Diretoria) 

responsável por conduzir as competências de atuação junto às instituições da Rede 

Federal, reformulando os processos finalísticos para planejamento e gestão da Rede. 

A nova diretoria, nominada de Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal 

(DDR), foi constituída por uma unidade de nível técnico denominada de 

Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da Rede.   

 

 

 
74 Alteração dada pelo  Decreto no 3.501, de 12 de junho de 2000 
75 Alterada pelo  Decreto nº 5.159 de 28 de julho de 2004. 
76 Alteração dada pelo  Decreto nº 6.320, de 20 de dezembro de 2007. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3501.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5159impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6320impressao.htm
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No ano de 201177, o MEC alterou novamente sua estrutura organizacional. Desta vez, 

a DDR passou a contar com três unidades de nível técnico, agregando ao processo 

finalístico de planejamento e gestão da Rede, os processos de infraestrutura e 

desenvolvimento de pessoas da rede, constituindo assim as Coordenações-Gerais 

de Planejamento e Gestão da Rede; de Infraestrutura da Rede e de 

Desenvolvimento de Pessoas da Rede.  

 

A última mudança promovida nesse período ocorreu no ano de 201778, mediante nova 

alteração na estrutura organizacional do MEC. Essa nova alteração impactou na 

criação de dois novos processos finalísticos (inovação e orçamento) na DDR, sem 

contundo refletir na criação de novas unidades de nível técnico.  

 

Desta forma, o processo finalístico de inovação passou a agregar-se ao processo de 

infraestrutura, e o processo de orçamento passou a agregar o de planejamento e 

gestão. Nessa perspectiva, as unidades de nível técnico passaram a ser denominadas 

de: Coordenações-Gerais de Planejamento, Orçamento e Gestão da Rede 

Federal; de Desenvolvimento de Pessoas da Rede Federal; e de Infraestrutura e 

Inovação da Rede Federal. 

 

Na figura 2, é possível identificar a trajetória da gestão das instituições federais de 

EPT no âmbito da Setec/MEC, no período de 1997 a 2017. 

 
Figura 2 - Linha do tempo: Gestão da Rede Federal na Setec/MEC de 1997 a 2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 
77 Alteração dada pelo  Decreto nº 7.480, de 16 de maio de 2011. 
78 Alteração dada pelo Decreto nº 9.005, de 14 de março de 2017.. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7480.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9005impressao.htm
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Conforme pode ser observado no quadro acima, ao longo do período analisado a 

Setec/MEC, com o objetivo de atender os três pilares que integram seu papel junto às 

instituições da Rede Federal, promoveu reorganizações de sua estrutura, tanto na 

linha gerencial, como na de nível técnico, que conferiram a ela maior envergadura 

institucional para atuar junto às instituições da Rede Federal, perpassando de um 

processo finalístico a uma linha gerencial estruturada em três unidades de nível 

técnico, abarcando quatro processos finalísticos. 

 

Na última mudança promovida na estrutura organizacional do MEC79, no ano de 2017, 

a Setec/MEC, conforme previsto no Decreto nº 9.005, de 14 de março de 2017, 

abarcava o seguinte conjunto de competências, sob gestão da DDR:  

propor e implantar estratégias de planejamento, organização e 
acompanhamento da gestão administrativa e atuação pedagógica das 
instituições da Rede Federal; 
implementar, monitorar e supervisionar as ações das instituições da Rede 
Federal, em consonância com as políticas de educação profissional e 
tecnológica do País; 
incentivar e monitorar ações que levem à adoção e ao cumprimento de 
práticas de gestão democrática nas instituições da Rede Federal; 
propor e aprimorar indicadores de gestão para as instituições da Rede 
Federal e elaborar requisitos de sistemas de informação que permitam seu 
monitoramento e avaliação; 
proporcionar a melhoria contínua da infraestrutura educacional; 
gerenciar a atualização de dados das instituições da Rede Federal nos 
sistemas de informações oficiais do Ministério da Educação; 
induzir ações para o fortalecimento da pesquisa aplicada, da extensão 
tecnológica e da inovação na Rede Federal e criar estratégias de integração 
dessas ações à dimensão educacional, inclusive com a articulação com as 
demais redes de educação profissional; 
orientar e supervisionar as instituições da Rede Federal quanto ao 
cumprimento de sua missão e das políticas da educação profissional e 
tecnológica, em conjunto com as demais diretorias da Secretaria; 
induzir ações voltadas ao cumprimento da missão das instituições da Rede 
Federal em sua área de atuação territorial e à integração com outras redes 
de educação profissional e tecnológica, em conjunto com as demais diretorias 
da Secretaria; 
articular parcerias das instituições públicas de educação profissional e 
tecnológica, com os setores público e privado, orientadas à oferta de 
educação profissional e à realização de projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação; 
implementar ações de internacionalização da Rede Federal que fortaleçam a 
sua institucionalidade e estimulem parcerias com instituições científicas e 
educacionais; 
estimular a apropriação, a adaptação e o desenvolvimento de modelos de 
ensino inovadores nas instituições da Rede Federal; 
implementar ações para a formação continuada e a valorização dos 
servidores da Rede Federal; e 
fortalecer a atuação colaborativa entre as instituições da Rede Federal 
(BRASIL, 2017) 

 
79 Alteração dada pelo Decreto nº 9.005, de 14 de março de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9005impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9005impressao.htm
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Partindo das competências acima, embora, em 2017, a Setec/MEC não contasse com 

regimento interno80 que permitisse identificar a separação das competências junto às 

unidades de nível técnico, bem como as atribuições dos seus dirigentes, vislumbra-

se, por aproximação temática, que a fronteira de atuação nos processos finalísticos 

da DDR, incluindo eventuais articulações, subdividia-se a partir dos eixos descritos na 

figura 3:  

Figura 3: Processos finalísticos – Gestão da Rede Federal, em 2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019)  

 

2. Estratégias e ações implementadas junto à Rede Federal 

Após perpassar pelos conceitos da administração e pelos arranjos institucionais que 

balizaram a atuação da Setec/MEC perante a Rede Federal, serão revisitadas as 

principais estratégias e ações institucionais implementadas pela Setec/MEC no 

período. 

1997 – A Reforma da Educação Profissional e a Rede Federal 

Em 1997, a política de EPT pautava-se à luz do Decreto nº 2.208/1997, que 

regulamentou os dispositivos que tratam da EPT e do ensino médio na Lei nº 

9.394/1996 - LDB.. Dentre as previsões contidas no decreto, o destaque referia-se à 

forma de oferta dos cursos de EPT no nível técnico, cuja destinação seria a de 

proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou egressos do ensino 

médio, com organização curricular própria e independente do ensino médio, podendo 

ser oferecida na forma concomitante ou subsequente. 

 

 
80 Instrumento jurídico que desdobra em subunidades administrativas os órgãos e unidades relaciona-
dos na estrutura regimental ou no estatuto, especifica suas respectivas competências e define as atri-
buições de seus dirigentes (Manual de Estruturas Organizacionais do Poder Executivo Fede-
ral.http://www.economia.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/manual-de-estruturas-organizacio-
nais-do-poder-executivo-federal/arquivos/manual-de-estruturas-organizacionais_2edicao.pdf)  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htmimpressa.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.economia.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/manual-de-estruturas-organizacionais-do-poder-executivo-federal/arquivos/manual-de-estruturas-organizacionais_2edicao.pdf
http://www.economia.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/manual-de-estruturas-organizacionais-do-poder-executivo-federal/arquivos/manual-de-estruturas-organizacionais_2edicao.pdf
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Para implementar as previsões estabelecidas no decreto, o MEC estruturou a Reforma 

da Educação Profissional, materializada a partir do Programa de Expansão da 

Educação Profissional – PROEP, sob gestão da Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica (Semtec/MEC). 

 

Na perspectiva de regulamentar as previsões estabelecidas pelo Decreto nº 

2.208/1997 e pela Reforma da Educação Profissional junto às instituições da Rede 

Federal, o MEC editou a Portaria MEC nº 646, de 14 de maio de 1997, especificando 

as condições que deveriam ser observadas pelas instituições e implementadas no 

prazo de quatro anos. 

 

A portaria trouxe como destaque a previsão de elaboração de um Plano de 

Implantação por parte das instituições da Rede Federal, com o auxílio de Grupo 

de Trabalho composto por representantes dos Conselhos das Escolas Técnicas 

Federais (CONDITEC), das Escolas Agrotécnicas Federais (CONEAF), das Escolas 

Técnicas das Universidades Federais (CONDETUF), dos Centros de Educação 

Federais de Educação Tecnológica (CONCEFET) e da Secretaria de Educação Média 

e Tecnológica (Semtec/MEC). 

 

O plano de implantação deveria levar em consideração suas condições materiais, 

financeiras e de recursos humanos, prevendo o incremento da matrícula na educação 

profissional, mediante a oferta de: 

I - cursos de nível técnico, desenvolvidos concomitantemente com o ensino 
médio, para alunos oriundos de escolas dos sistemas de ensino;  
II - cursos de nível técnico destinados a egressos de nível médio, por via 
regular ou supletiva; 
 III - cursos de especialização e aperfeiçoamento para egressos de cursos de 
nível técnico; IV - cursos de qualificação, requalificação, reprofissionalização 
de jovens, adultos e trabalhadores em geral, com qualquer nível de 
escolarização. (BRASIL, 1997) 

As demais previsões contidas na portaria estabeleciam que as instituições da Rede 

Federal, deveriam ainda observar:   

 A oferta do ensino médio, com matrícula independente da educação 

profissional, no máximo de 50% do total de vagas oferecidas para os cursos 

regulares no ano de 1997; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htmimpressa.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htmimpressa.htm
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 O ingresso em novos cursos, a partir de 1998, com base nas previsões contidas 

no Decreto nº 2.208/1997; 

 A implementação de programas especiais de formação pedagógica para 

docentes das disciplinas do currículo de educação profissional, quando 

autorizadas pelo MEC; 

 A implantação, em articulação com a Semtec/MEC e com os órgãos de 

desenvolvimento econômico e social dos Estados e Municípios, de 

mecanismos permanentes de consulta aos setores interessados na formação 

de recursos humanos; 

 Sistema de acompanhamento de egressos e de estudos de demanda de 

profissionais; 

 Credenciamento, mediante propostas específicas, para certificação de 

competências na área da educação profissional; e 

 O prazo de 120 (cento e vinte) dias para a adaptação dos regimentos internos 

 

1998 – Novas unidades federais de EPT, somente, via parceria com os estados 

Ainda sob a perspectiva de implementar, no âmbito das instituições da Rede Federal, 

as previsões decorrentes do Decreto nº 2.208/1997 e da Reforma da Educação 

Profissional, foi publicada, em 1998, a Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, que 

alterou a Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 199481 que, dentre outras, instituiu o 

Sistema Nacional de Educação Tecnológica (SINAET), cuja composição seria dada 

pelas instituições federais de educação tecnológica e dos sistemas congêneres dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, com a finalidade de “permitir melhor 

articulação da educação tecnológica, em seus vários níveis, entre suas diversas 

instituições, visando o aprimoramento do ensino, da extensão, da pesquisa 

tecnológica, além de sua integração os diversos setores da sociedade e do setor 

produtivo”. 

 

Dentre as previsões preconizadas pelo SINAET, estava a transformação das Escolas 

Técnicas Federais em CEFETs,  nos moldes da Lei nº 6.545, de 30 de junho de 

 
81 O Sistema Nacional de Educação Profissional e Tecnológica foi revogado em Lei nº 9.649 de 27 de 
maio de 1998. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htmimpressa.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htmimpressa.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9649cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6545.htm
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197882 .Tal transformação deveria ser efetivada gradativamente, mediante decreto 

específico para cada centro.  

 

No entanto, mediante a alteração promovida pela Lei nº 9.649/1998, a previsão de 

instituição do SINAET foi revogada. Embora tenha preservado o dispositivo que 

autorizava a transformação das Escolas Técnicas Federais em CEFETs, foi inserido 

novo dispositivo para normatizar a criação de unidades federais de EPT, mediante a 

seguinte redação: 

a criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente poderá 
ocorrer em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo 
ou organizações não-governamentais, que serão responsáveis pela 
manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino” (BRASIL, 1998, 
grifo nosso). 

Em face da vedação à criação de novas unidades pela União, a Semtec/MEC passou 

a atuar, somente, na manutenção e no desenvolvimento das 140 unidades das 74 

instituições, entre centros federais de educação tecnológica (CEFETs), escolas 

agrotécnicas e escolas técnicas federais. 

 

1999 – Retomada da transformação das Escolas Técnicas Federais em CEFETs  

Em 1999, mesmo com a vedação de criação de novas unidades federais de EPT, foi 

retomada a previsão de transformação gradativa das Escolas Técnicas Federais em 

CEFETs, iniciada em 1978 e ratificada em 1994. Esse processo se estendeu entre os 

anos de 1999 a 2002, mediante a edição de decretos não numerados83.  

 

No quadro 1, apresenta-se a relação dos normativos que transformaram as Escolas 

Técnicas Federais em CEFETs, incluindo as unidades que já haviam sido 

transformadas a partir de 1978: 

 
 
 

 
82 A transformação as Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro em CEFET 
MG, PR e RJ, respectivamente.  
83 Segundo o Portal de Legislação do Governo Federal, Decretos não numerados são atos “Editados 
pelo Presidente da República, possuem objeto concreto, específico e sem caráter normativo. Os temas 
mais comuns são a abertura de créditos, a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, 
a concessão de serviços públicos e a criação de grupos de trabalho”. Disponível em 
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-1/decretos-nao-numerados1.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6545.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9649cons.htm
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-1/decretos-nao-numerados1
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Quadro 1 - Decretos de criação dos CEFETs  

Instituição Normativo de 
transformação 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - 
CEFET/MG 

 
Lei nº 6.545, de 30 de junho 

de 1978 Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná - CEFET/PR 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro - 
CEFET/RJ 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão - 
CEFET/MA 

Lei nº 7.863, de 31 de 
outubro de 1989  

Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia - CEFET/BA Lei nº 8.711, de 28 de 
setembro de 1993  

Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos/RJ  Decreto de 18.1.1999  

Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco - 
CEFET/PE 

Decreto de 18.1.1999  

 Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo - 
CEFET/SP 

Decreto de 18.1.1999  

Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte - 
CEFET/RN 

Decreto de 18.1.1999  

Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará - CEFET/PA Decreto de 18.1.1999  

 Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas/RS Decreto de 19.1.1999  

Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará - CEFET/CE Decreto de 22.3.1999  

Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo - 
CEFET/ES 

Decreto de 22.3.1999  

Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí - CEFET/PI Decreto de 22.3.1999  

Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás - CEFET/GO Decreto de 22.3.1999  

Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas - CEFET/AL Decreto de 22.3.1999  

Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba - CEFET/PB Decreto de 22.3.1999  

Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina/PE Decreto de 26.11.1999  

Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de 
Nilópolis/RJ 

Decreto de 2.12.1999  

 Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas - 
CEFET/AM 

Decreto de 26.3.2001  

Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina - 
CEFET/SC 

Decreto de 26.3.2002  

Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba - MG Decreto de 16.8.2002  

 Centro Federal de Educação Tecnológica de Urutaí/GO Decreto de 16.8.2002  

Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá - CEFET/MT Decreto de 16.8.2002  

Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves/RS Decreto de 16.8.2002  

Centro Federal de Educação Tecnológica do Mato Grosso - 
CEFET/MT 

Decreto de 16.8.2002  

Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba/MG Decreto de 13.11.2002  

Centro Federal de Educação Tecnológica de Ouro Preto/MG Decreto de 13.11.2002  

Centro Federal de Educação Tecnológica de Roraima - CEFET/RR Decreto de 13.11.2002  

Centro Federal de Educação Tecnológica de São Vicente do Sul/RS Decreto de 13.11.2002  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6545.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6545.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1989_1994/L7863.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1989_1994/L7863.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1989_1994/L8711.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1989_1994/L8711.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1999/Dnn7936.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1999/Dnn7935.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1999/Dnn7934.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1999/Dnn7933.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1999/Dnn7932.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1999/Dnn7937.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1999/Dnn7985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1999/Dnn7984.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1999/Dnn7983.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1999/Dnn7982.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1999/Dnn7981.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1999/Dnn7980.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1999/Dnn8682.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1999/Dnn8716.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2001/Dnn9158.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2002/Dnn9518.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2002/Dnn9634.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2002/Dnn9633.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2002/Dnn9632.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2002/Dnn9631.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2002/Dnn9630.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2002/Dnn9733.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2002/Dnn9732.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2002/Dnn9731.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2002/Dnn9730.htm
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Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe - CEFET/SE Decreto de 13.11.2002  

Centro Federal de Educação Tecnológica de Januária/MG Decreto de 13.11.2002  

 Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde/GO Decreto de 17.12.2002  

Centro Federal de Educação Tecnológica de Bambuí/MG Decreto de 17.12.2002  

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 
Os resultados advindos da implementação da Reforma da Educação Profissional, 

entre os anos de 1997 e 2003, incluindo os impactos nas instituições da Rede Federal 

podem ser conferidos nos Relatórios do Proep e também no Relatório de Gestão 

Setec-2004  

 

2005 - Plano de Expansão da Rede Federal – Fase I 

Em 2005, com a publicação da Lei nº 11.195, de 18 de novembro de 2005, foi dada 

nova redação ao art. 5º da Lei nº 9.649/1998, ficando estabelecido que a expansão 

da educação profissional e tecnológica, mediante a criação de novas unidades de 

ensino por parte da União, ocorrerá, “preferencialmente, em parceria com Estados, 

Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais, 

que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de 

ensino (BRASIL, 2005, grifo nosso).  

 

A partir da alteração nesse dispositivo, a Setec/MEC retomou o processo de expansão 

das unidades das instituições da Rede Federal, instituindo o Plano de Expansão da 

Rede Federal – Fase I,  conforme consta do documento “Plano de Expansão da 

Rede Federal de Educação Tecnológica”, o  objetivo era “Implantar Escolas 

Federais de Formação Profissional e Tecnológica nos estados ainda desprovidos 

destas instituições, além de preferencialmente em periferias de grandes centros 

urbanos e municípios interioranos, distantes de centros urbanos, cujo cursos estejam 

articulados com as potencialidades locais de mercado de trabalho”.  

 

A meta proposta para a Fase I, visava contemplar 23 Unidades da Federação com a 

instalação de pelo menos uma Instituição Federal de Educação Tecnológica, que, em 

conjunto com as unidades 140 unidades existentes, englobariam, aproximadamente, 

1.500 municípios brasileiros, a parti da criação de: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2002/Dnn9729.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2002/Dnn9728.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2002/Dnn9789.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2002/Dnn9788.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=23171-setec-relatorio-gestao-mec-2004-pdf&category_slug=setembro-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=23171-setec-relatorio-gestao-mec-2004-pdf&category_slug=setembro-2015-pdf&Itemid=30192
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11195.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9649cons.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=96261-1-plano-expansao-rede-federal-fase-i&category_slug=setembro-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=96261-1-plano-expansao-rede-federal-fase-i&category_slug=setembro-2018-pdf&Itemid=30192
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 5 Escolas Técnicas Federais; 

 4 Escolas Agrotécnicas Federais;  

 33 novas Unidades de Ensino Descentralizadas. 

O alcance das metas previstas do Plano de Expansão da Rede Federal – Fase I, pode 

ser conferida nos Relatórios de Gestão da Setec/MEC , referentes aos de 2005 a 

2007.  

 

Em 2005, ainda foi publicada a Lei nº 11.184, de 07 de outubro de 2005, que 

transformou o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, em Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Conforme previsto na Lei nº 11.184/2005, 

a constituição da UTFPR tem por objetivo ministrar a educação tecnológica, nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, apresentando, dentre seus princípios:  

a formação de recursos humanos, para os diversos setores da economia, 
envolvidos nas práticas tecnológicas e na vivência com os problemas reais 
da sociedade, voltados, notadamente, para o desenvolvimento 
socioeconômico local e regional. (BRASIL, 2005) 

Ainda no ano de 2005, outro fator de destaque para as instituições da Rede Federal, 

foi a publicação da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que estruturou a 

carreira de Técnico-Administrativos em Educação (TAE). Até a estruturação da 

nova carreira de TAE, os servidores técnicos e administrativos que atuavam nessas 

instituições eram submetidos ao Plano Único de Classificação e Retribuição de 

Cargos e Empregos (PUCRCE), criada pelo Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987. 

 

O regramento da nova carreira estabeleceu, dentre outros, as normas e prazos de 

enquadramento, destacando que aqueles que não optassem passariam a integrar o 

quadro em extinção do PUCRCE; os requisitos para novo ingresso, o regime de 

trabalho e a estrutura remuneratória.  

 

2006 – Percentual de oferta de cursos de EPT integrada a Educação de Jovens 

e Adultos 

Ainda, em 2006, foi publicado o Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, que 

instituiu, em âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

– PROEJA, por meio do qual foi regulamentada a oferta de cursos e programas de 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14945
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11184.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11184.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7596.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.840-2006?OpenDocument
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EPT de formação inicial e continuada de trabalhadores (qualificação profissional) e de 

educação profissional técnica de nível médio, que, considerando as características 

dos jovens e adultos atendidos, poderiam ser desenvolvidos de forma articulada:  

ao ensino fundamental ou ao ensino médio, objetivando a elevação 
do nível de escolaridade do trabalhador, no caso da formação inicial 
e continuada de trabalhadores; e 
ao ensino médio, de forma integrada ou concomitante (BRASIL, 
2006) 

O desenvolvimento do PROEJA, conforme previsto no art. 4ª do decreto poderia ser 

“adotado pelas instituições públicas dos sistemas de ensino estaduais e municipais e 

pelas entidades privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e formação 

profissional vinculadas ao sistema sindical (“Sistema S”)”.  

 

No caso das instituições da Rede Federal, restou estabelecida sua implantação de 

cursos e programas regulares do PROEJA, disponibilizando, ainda no ano de 2006, 

no mínimo dez por cento do total das vagas de ingresso de cada instituição, tomando 

como referência o quantitativo de matrículas do ano anterior, ampliando essa oferta a 

partir do ano de 2007. 

 

Registre-se, que a previsão do desenvolvimento do PROEJA nas instituições da Rede 

Federal  foi recepcionada em 2008, pela Lei nº 11.892/2008, ao estabelecer como 

objetivos dessas instituições “ministrar educação profissional técnica de nível médio, 

prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino 

fundamental e para o público da educação de jovens e adultos”  

 

2007 – Plano de Expansão da Rede Federal – Fase II 

Em 2007, o MEC lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação: razão, princípios 

e programas (PDE), de forma concomitante com o Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. 

Conforme previsto no plano, dentre outros, o apoio do MEC seria orientado a partir 

dos seguintes eixos de ação, expressos nos programas educacionais do plano 

plurianual da União:  

I - gestão educacional; 

II - formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar; 

III - recursos pedagógicos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm
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IV - infra-estrutura física. 

Nessa perspectiva, no documento do PDE, foi apresentado um conjunto de metas 

para a educação nacional, compreendendo o período de 2003-2010. No item 2 do 

PDE, foi reservada uma seção para a Educação Profissional e Tecnológica, sendo 

definida a meta de ampliar, em 150%, as unidades das instituições da Rede Federal, 

até 2010, totalizando, ao final, 354 unidades, cobrindo todas as regiões do país.  

Em números absolutos, a meta seria construir 150 novas unidades, somando-se às 

140 Escolas Técnicas, constituídas entre 1909 e 2002, e as 64 unidades da fase I, 

finalizadas em 2003.  

Partindo dessa perspectiva, a Setec/MEC lançou a 2ª fase do Plano de Expansão 

da Rede Federal, por intermédio da Chamada Pública MEC/SETEC n.º 001/2007 , 

cujo objetivo era acolher propostas de apoio à implantação das 150 novas unidades, 

considerando a relação das cidades pólos aptas a serem selecionadas para implantar 

“Uma escola técnica em cada cidade-pólo do país”. 

A escolha das novas localidades, mediante manifestação de interesse pelas 

prefeituras municipais, considerava os seguintes critérios: 

 Distribuição equilibrada das novas unidades, a partir dos seguintes requisitos: 

 Cobertura do maior número possível de mesorregiões; 

 Sintonia com os Arranjos Produtivos Locais; 

 Aproveitamento de infraestruturas físicas existentes; e 

 Identificação de potenciais parcerias. 

O alcance das metas previstas do Plano de Expansão da Rede Federal – Fase II, 

poderá ser consultado nos Relatórios de Gestão da Setec/MEC , relativos aos anos 

de 2007 a 2010.   

Ainda em 2007, considerando as previsões abarcadas pelo PDE, a Setec/MEC lançou 

a  Chamada Pública MEC/SETEC nº 002, de 12 de dezembro de 2007 com o 

objetivo da analisar e selecionar propostas de constituição de Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (Institutos Federais), que passariam a integrar a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, sob a observância ao 

projeto de lei, apresentado no anexo II daquela chamada pública.  

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/edital_chamadapublica.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14945
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/chamada_publica_ifets3.pdf
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A Chamada Pública estabelecia, como requisitos de constituição dos Institutos 

Federais, a:  

 transformação de Centro Federal de Educação Tecnológica, de Escola Técnica 

Federal ou de Escola Técnica vinculada à Universidade Federal; e 

 integração de duas ou mais instituições federais de educação profissional e 

tecnológica de um mesmo estado.  

Conforme resultado divulgado pela Setec, por intermédio da Portaria Setec nº 116, de 

31 de março de 2008, nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, os Centros 

Federais de Educação Tecnológica Celso Suckov (Cefet-RJ) e de Minas Gerais (Cefet-

MG) não aderiram à proposta de transformação em Instituto Federal.  

 

De acordo com o posicionamento oficial firmado pelas duas instituições, a partir de 

registros documentais historiados nos sítios eletrônicos: Projeto de Transformação 

em universidade, do Cefet-RJ (disponível em: http://www.cefet-rj.br/index.php/2015-

06-02-18-41-07) e Rumo a transformação em Universidade Tecnológica, do Cefet-

MG (disponível em   

http://opencms.dri.cefetmg.br/minisites/minisite1/discussoes.html), a não adesão à 

proposta de Instituto Federal foi motivada pelo avançado processo de discussões, em 

curso naquela ocasião, para transformar os dois Cefets, assim como ocorreu com o 

Cefet-PR, em Universidades Tecnológicas. 

 

2008 – Institucionalização da Rede Federal (Lei nº 11.892/2008) e Carreira de 

Magistério EBTT 

O ano de 2018 marcou uma nova fase para o MEC e para as instituições da Rede 

Federal. A partir da publicação da Lei nº 11.892/2008, foi institucionalizada, 

formalmente, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que 

passou a se apresentar como uma rede interinstitucional no sistema federal de ensino, 

especializada na oferta da EPT em suas diferentes formas. 

A institucionalização da Rede Federal foi acompanhada da criação de 38 Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnológica (Institutos Federais). A criação dos 

Institutos Federais decorreu do processo de adesão pelas instituições que tinham 

capacidade instalada e atendiam aos requisitos estabelecidos na Chamada Pública 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/resultado_chamada_ifet.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/resultado_chamada_ifet.pdf
http://www.cefet-rj.br/index.php/2015-06-02-18-41-07
http://www.cefet-rj.br/index.php/2015-06-02-18-41-07
http://opencms.dri.cefetmg.br/minisites/minisite1/transformacao.html
http://opencms.dri.cefetmg.br/minisites/minisite1/transformacao.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/chamada_publica_ifets3.pdf
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MEC/SETEC nº 002/2007, sendo transformados em unidades (campi) dos Institutos 

Federais: 31 Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), 75 Unidades 

Descentralizadas de Ensino (Uneds), 39 Escolas Agrotécnicas, 7 Escolas Técnicas 

Federais e 8 escolas vinculadas a universidades.  

Aos Institutos Federais foi conferida, dentre outras, a finalidade de “ofertar educação 

profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e 

qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da 

economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional”, 

tendo como principais objetivos: 

 ministrar cursos de educação profissional técnica de nível médio, 

prioritariamente na forma de cursos integrados e cursos de formação inicial e 

continuada de trabalhadores, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas de 

EPT; 

 ministrar em nível de educação superior: nos cursos superiores de tecnologia; 

licenciatura e programas especiais de formação pedagógica; bacharelado e 

engenharia; pós-graduação lato e stricto sensu.  

 realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções 

técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; e 

 estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e 

renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 

socioeconômico local e regional. 

Ainda, compõem a Rede Federal, nos termos da Lei nº 11.892/2008, os Cefet-RJ e 

Cefet-MG, que optaram por não aderir ao modelo de Instituto Federal, o conjunto de 

24 Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais, a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), e, a partir do ano de 2012, o Colégio Pedro 

II, decorrente da inclusão dada pela Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012.  

Ao conjunto dessas instituições, foi conferida, pela Lei nº 11. 892, de 28 de dezembro 

de 2008, autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar, por força de sua natureza autárquica. Exceção a essa regra são as Escolas 

Técnicas vinculadas às Universidades Federais, vez que, na condição de unidades 

com subordinação àquelas autarquias, deverão se submeter ao regramento 

estabelecido por cada uma delas.  

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/chamada_publica_ifets3.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12677.htm
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No contexto de institucionalidade das instituições da Rede Federal, importante 

registrar que a Lei nº 11.892/2008 estabeleceu, em seu art 15, que “a criação de novas 

instituições federais de educação profissional e tecnológica, bem como a expansão 

das instituições já existentes, levará em conta o modelo de Instituto Federal”. No 

quadro 2, descrevem-se as principais características e a legislação originária de cada 

uma das instituições que integram a Rede Federal:  

Quadro 2 - Características das instituições da Rede Federal 

Instituição Característica Legislação de 
origem 

 
Institutos 

Federais de 
Educação, 
Ciência e 

Tecnologia 

Instituição de natureza pluricurricular e multicampi 
(reitoria, campus, campus avançado, polos de 
inovação e polos de educação a distância). Atuação 
vinculada ao desenvolvimento local. Oferta de cursos 
e programas de EPT em todos os níveis de 
modalidade, perpassando da qualificação 
profissional, até o doutorado. Desenvolvimento da 
inovação, da pesquisa aplicada e da extensão e 
desenvolvimento tecnológico, em uma mesma 
unidade de ensino. 

 
Lei nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008 

 
Universidade 
Tecnológica 
Federal do 

Paraná 

Universidade especializada, pluridisciplinar, de 
formação dos quadros profissionais de nível superior, 
de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do 
saber humano. Produção intelectual institucionalizada 
mediante o estudo sistemático dos temas e problemas 
mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e 
cultural, quanto regional e nacional 

 
Lei nº 11.184, de 07 de 

outubro de 2005 

 
Centros 

Federais de 
Educação 

Tecnológica de 
MG e RJ 

Instituição (autarquia) de regime especial, de natureza 
pluricurricular e multiunidade (unidade sede e 
unidades de ensino descentralizadas). Oferta de 
cursos e programas de EPT em todos os níveis de 
modalidade, perpassando da qualificação 
profissional, até o doutorado. Desenvolvimento da 
pesquisa aplicada e da extensão e desenvolvimento 
tecnológico, em uma mesma unidade de ensino. 

 
 

Lei no 6.545, de 30 de 
junho de 1978 

 
Escolas 
técnicas 

vinculadas 

Unidades de ensino pertencentes à estrutura 
organizacional das universidades federais. Oferta de 
cursos de qualificação profissional e de educação 
profissional técnica de nível médio, em suas 
respectivas áreas de atuação. 

Portaria MEC nº 907, 
de 20 de setembro de 
201384 (estabelece as 

diretrizes de 
funcionamento) 

 
 

Colégio Pedro 
II 

Instituição de natureza pluricurricular e multicampi 
(reitoria, campus e campus avançado). Oferta de 
educação básica – ensino fundamental, ensino médio 
e cursos técnicos –, de cursos superiores de 
licenciatura e de cursos superiores de pós-graduação 
lato e stricto sensu em educação. Desenvolvimento 
da inovação, da pesquisa aplicada e da extensão e 
desenvolvimento tecnológico, em uma mesma 
unidade de ensino. 

Decreto imperial, de 02 
de dezembro de 1837 

 

Fonte: Adaptado pela autora, a partir da Proposta do Sistema Nacional de Avaliação da EPT – SINAEP 
(2014).  

 
84 A criação e/ou transformação das escolas técnicas está inserida no conjunto de normativos da 
universidade de origem de cada escola. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11184.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11184.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6545.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6545.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/09/2013&jornal=1&pagina=655&totalArquivos=752
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/09/2013&jornal=1&pagina=655&totalArquivos=752
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/09/2013&jornal=1&pagina=655&totalArquivos=752
http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2015/historia_cp2/colleccao_leis_1837_parte2.66-68.pdf
http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2015/historia_cp2/colleccao_leis_1837_parte2.66-68.pdf
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Além da institucionalização da Rede Federal, o ano de 2008 também marca uma nova 

fase para os docentes que atuavam nas instituições, a partir da estruturação da 

Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), bem 

com a institucionalização, formal, da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica. 

 

A estruturação da carreira de EBTT se deu a partir da publicação da Lei nº 11.784, de  

22 de setembro de 2008. Até então, os docentes com atuação nessas instituições 

integravam a Carreira de Magistério de 1º e 2º Graus submetida ao Plano Único de 

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos (PUCRCE), criada pelo Lei 

nº  7.596, de 10 de abril de 1987. 

 

O regramento da nova carreira estabeleceu, dentre outros, as normas e prazos de 

enquadramento -  destacando que aqueles que não optassem passariam a integrar o 

quadro em extinção do PUCRCE -; os requisitos para novo ingresso, o regime de 

trabalho e a estrutura remuneratória. 

 

2009 – Centenário da Rede Federal  

Os traços constitutivos das instituições da  Rede Federal se originaram formalmente 

no Brasil, a partir de 1909, com a  criação de 19 Escolas de Aprendizes Artífices, pelo 

Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. 

 

Conforme consta na exposição de motivos do Decreto nº 7.566/1909 , assinada pelo 

Presidente Nilo Peçanha, o argumento “constante da população das cidades exige 

que se facilite às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre 

crescentes da luta pela existência” baseou a criação das Escolas de Aprendizes 

Artífices, cuja finalidade seria a de ministrar o ensino profissional primário gratuito “aos 

filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e 

intelectual, como fazê-Ios adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da 

ociosidade, escola do vício e do crime” (BRASIL, 1909). 

Para tanto, foi instalada uma escola em cada uma das 19 capitais dos estados que 

integravam a República, com exceção do estado do Rio Grande do Sul, que já contava 

com uma unidade gerida pelo estado e destinada a atender às finalidades do decreto, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7596.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7596.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-7566-23-setembro-1909-525411-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-7566-23-setembro-1909-525411-publicacaooriginal-1-pe.html
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o Instituto Técnico Profissional da Escola de Engenharia de Porto Alegre, mais tarde 

denominado de Instituto Parobé85.  

Na figura 4, é possível identificar a distribuição geopolítica, das Escolas de Aprendizes 

Artífices, em 1909. 

 

Figura 4 - Distribuição geopolítica das Escolas de Aprendizes Artífices, em 1909 
 

 
Fonte: Adaptado pela autora, a partir do documento “Centenário da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica” ”86, anexo (29 da Dissertação de Mestrado de Luiz Carlos Caldas, 
2003).  

 
No caso do estado do Rio de Janeiro, a instalação não se deu na capital87,, mas em 

Campos, cidade natal de Nilo Peçanha, tendo em vista a “recusa do Presidente do 

Estado do Rio de Janeiro, em prestar o auxílio pedido pelo governo federal para a 

instalação da escola”88. 

 
85 “Tinha por finalidade "proporcionar, gratuitamente, aos meninos pobres e filhos de operários, uma 
educação técnica e profissional capaz de habilitá-los a se tornarem operários e contramestres". O nome 
Parobé dado ao instituto era uma homenagem ao professor João José Pereira Parobé, ex-diretor da 
Escola de Engenharia de Porto Alegre e criador do ensino profissional técnico no Rio Grande do Sul”. 
As Escolas de Aprendizes Artífices - estrutura e evolução. Manoel de Jesus A. Soares. Fórum de 
Educacional, 1982. http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/fe/article/view/60628/58869 
86  No Portal do Centenário, disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/historico_educacao_profissional.pdf 
87 “Frente à recusa do Presidente do Estado do Rio de Janeiro, Oliveira Botelho, em prestar o auxílio 
pedido para a instalação da escola, "a Câmara Municipal de Campos... pela Deliberação nº 14, de 13 
de outubro de 1909, resolvera oferecer ao Governo federal o prédio necessário, que foi, afinal, aceito”. 
As Escolas de Aprendizes Artífices - estrutura e evolução. Manoel de Jesus A. Soares. Fórum de 
Educacional, 1982. http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/fe/article/view/60628/58869 
88  "a Câmara Municipal de Campos, pela Deliberação nº14, de 13 de outubro de 1909, resolvera 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/fe/article/view/60628/58869
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/historico_educacao_profissional.pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/fe/article/view/60628/58869
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Ao longo de mais de 100 anos, desde sua origem, essas instituições passaram por 

transformações, reconfigurações e incorporações institucionais, que resultaram na 

institucionalização da Rede Federal, conduzindo suas finalidades ao desenvolvimento 

da EPT do seguinte modo: 

como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções 
técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais”, 
visando assim, formar e qualificar “cidadãos para a atuação profissional nos 
diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 
socioeconômico local, regional e nacional (BRASIL, 2008). 

Na figura 5 identificam-se os diferentes modelos institucionais assumidos pelas 

instituições da Rede Federal de 1909 a 2008: 

 
Figura 5 - Linha do tempo – Trajetória institucional da Rede Federal 

 
Fonte: Adaptado pela autora, a partir de Setec/MEC (2019) 

 

Com o objetivo de homenagear essa trajetória de transformações, em 2009, a 

Setec/MEC promoveu uma série de ações comemorativas ao centenário da Rede 

Federal. 

 

Intitulado de “100 anos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

Centenário da Rede Federal – 1909-2009”, o conjunto de ações realizadas pela 

Setec/MEC previa a execução, no prazo de três anos, dentre outras, das seguintes 

atividades:  

 
oferecer ao Governo federal o prédio necessário, que foi, afinal, aceito" As Escolas de Aprendizes 
Artífices - estrutura e evolução. Manoel de Jesus A. Soares. Fórum de Educacional, 1982. 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/fe/article/view/60628/58869 

 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/fe/article/view/60628/58869
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 entrega da Medalha Nilo Peçanha, agraciando 100 personalidades que tiveram 

relevância na construção e identidade da Rede Federal;  

 lançamento de selos comemorativos do Centenário e das instituições 

centenárias, em parceria com os Correios; 

 realização do 1º Forúm Mundial de EPT,  

 divulgação de publicações institucionais, dentre elas o Livro do Centenário e a 

Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica; 

 mostra fotográfica itinerante, com exposições de fotos retratando a história da 

Rede Federal. 

Os registros de todas as ações  decorrentes das comemorações dos 100 anos da 

Rede Federal foram disponibilizados em portal eletrônico, e podem ser acessados em 

http://centenariorede.mec.gov.br/. 

 

Ainda no bojo das comemorações do Centenário da Rede Federal, foi publicada a Lei 

nº 11.940, de 19 de maio de 2009, que definiu o ano de 2009 como o “Ano da 

Educação Profissional e Tecnológica” e ainda, o dia 23 de setembro como o “Dia 

Nacional dos Profissionais de Nível Técnico”.  

 

Destaca-se também que, ainda no ano de 2009, a Setec/MEC iniciou os estudos para 

a estruturação do Plano de Expansão Fase III, cuja meta inicial previa implantar 60 

(sessenta) novas unidades de ensino a cada ano, durante a vigência do próximo Plano 

Nacional de Educação (2011 a 2020). 

 

2010 – Matriz Orçamentária e Renapi 

No ano de 2010, a partir do Decreto nº 7.311, de 22 de setembro de 2010, foi 

estabelecido o quantitativo de lotação de cargos do níveis de classificação “C”, “D” e 

“E” integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação, definido pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, nos Institutos 

Federais. Embora o decreto não conceitue a descrição do quantitativo de lotação dos 

cargos, como Quadro de Referência dos Servidores Técnico-Administrativos 

(QRSTAE), essa denominação passou a ser utilizada pelo MEC e pelos Institutos 

Federais. 

http://centenariorede.mec.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11940.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11940.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7311.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11091.htm
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O QRSTAE passou a configurar como o instrumento de gestão de pessoal por meio 

do qual cada Instituto Federal estabelece as diretrizes para a realização de concursos 

públicos e provimento de cargos efetivos de Servidores Técnicos Administrativos. 

Conforme estabelecido no Decreto, a manutenção e o desenvolvimento do QRSTAE 

foram conferidos aos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da 

Educação, mediante informações prestadas pelos Institutos Federais. 

 

Ainda em 2010, por intermédio do Decreto nº 7.312, de 22 de setembro de 2010, foi 

instituído, no âmbito de cada Instituto Federal, o banco de professor-equivalente de 

educação básica, técnica e tecnológica (BPEq), constituído pela soma dos 

Professores do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e dos Professores 

Titulares-Livres do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, efetivos, substitutos e 

visitantes, com os seus respectivos parâmetros de cálculos. 

 

O BPEq, passou a configurar como o instrumento de gestão de pessoal por meio do 

qual cada Instituto Federal estabelece as diretrizes para a realização de concursos 

públicos, provimento de cargos efetivos e ainda para processos seletivos e 

contratações de substitutos. Conforme estabelecido no Decreto, a manutenção e o 

desenvolvimento do BPEq foram conferidos aos Ministérios do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e da Educação, mediante informações prestadas pelos Institutos 

Federais. 

 

Naquele mesmo ano, também foi publicado o Decreto nº 7.313, de 22 de setembro 

de 2010, que dispôs sobre os procedimentos orçamentários e financeiros 

relacionados à autonomia dos Institutos Federais, bem como a definição dos critérios 

para elaboração das suas respectivas propostas orçamentárias anuais.   

 

Segundo previsão contida neste normativo, dentre outras, na elaboração da proposta 

de projeto de lei orçamentária da União (LOA), o órgão central do Sistema de 

Planejamento e Orçamento Federal deveria contemplar a autorização para a abertura 

de créditos suplementares aos Institutos Federais, considerando:   

 
até o limite do saldo orçamentário de cada subtítulo não utilizado no exercício 
anterior, desde que para aplicação nos mesmos subtítulos no exercício 
corrente, mediante utilização do superávit financeiro da União apurado no 
balanço patrimonial do exercício anterior, relativo a receitas vinculadas à 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7312.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/D7313.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/D7313.htm
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manutenção e desenvolvimento do ensino, e serão destinados à aplicação 
dos mesmos subtítulos no exercício corrente (BRASIL, 2010). 

Para a elaboração das propostas orçamentárias anuais dos Institutos Federais, o 

Decreto nº 7.313/2010,, estabeleceu que o MEC “deverá observar a matriz de 

distribuição, para a alocação de recursos destinados a despesas classificadas como 

Outras Despesas Correntes e de Capital” e que a matriz de distribuição “será 

elaborada a partir de parâmetros definidos por comissão paritária, integrada por 

membros indicados pelo colegiado de reitores dos Institutos Federais e do MEC”. 

 

Os parâmetros definidos pela comissão deverão levar em consideração, entre outros, 

os seguintes critérios: 

I - o número de matrículas e a quantidade de alunos ingressantes e 
concluintes em todos os níveis e modalidades de ensino em cada período; 
II - a relação entre o número de alunos e o número de docentes nos diferentes 
níveis e modalidades de ensino ofertado; 
III - as diferentes áreas de conhecimento e eixos tecnológicos dos cursos 
ofertados; 
IV - o apoio às instituições públicas de ensino, em ações e programas de 
melhoria da educação básica, especialmente na oferta do ensino de ciências, 
oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das 
redes públicas de ensino; 
V - a existência de programas institucionalizados de extensão e certificação, 
com indicadores de monitoramento; 
VI - a produção institucionalizada de conhecimento científico, tecnológico, 
cultural e artístico, reconhecida nacional e internacionalmente; 
VII - a existência de núcleos de inovação tecnológica; 
VIII - o número de registro e comercialização de patentes; 
IX - os resultados das avaliações realizadas por sistemas nacionais de 
avaliação da educação em todos os níveis e modalidades de ensino, capazes 
de aferir a qualidade de ensino ofertado; 
X - adesão a sistemas de informação e programas de interesse coletivo 
instituídos pelo Ministério da Educação; e 
XI - a existência de programas de mestrado e doutorados, especialmente os 
profissionais, e seus respectivos resultados da avaliação pela Fundação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - CAPES (BRASIL, 2010) 

 
Ainda em 2010, A Setec/MEC por intermédio da Portaria Setec/MEC nº 157, de 29 

de outubro de 2010 89 , instituiu a Rede Nacional de Pesquisa e Inovação em 

Tecnologias Digitais (Renapi). Conforme consta da exposição de motivos da portaria, 

a Renapi decorre, dentre outras, da necessidade de “implementação de um novo 

modelo de gestão para as Instituições da Rede Federal” e de “ações permanentes de 

suporte e manutenção e da contínua evolução e adequação dos produtos 

 
89 Publicada no DOU de 04 de novembro de 2010, seção 1, pag. 60 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/D7313.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/11/2010&jornal=1&pagina=60&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/11/2010&jornal=1&pagina=60&totalArquivos=192
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disponibilizados pelo Projeto SIEP”, e ainda da promoção de “mecanismos de 

sustentabilidade e perenidade para iniciativas e ações no âmbito da Rede Federal de 

EPCT e da Setec/MEC voltadas à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação em 

tecnologias digitais e seus produtos e resultados” 

 

Assim, a instituição da Renapi decorre do amadurecimento do SIEP, cuja concepção 

inicial, origina-se, em 1997, no PROEP. O SIEP integrava um dos componentes do 

Subprograma A (Implementação de Políticas Globais) do programa, e tinha por 

finalidade “financiar o desenho e implantação do sistema que possibilitasse obter, 

processar e divulgar informação relevante sobre as instituições de formação 

profissional e sobre o mercado de trabalho, com o objetivo de melhorar a tomada de 

decisões pelos setores públicos e privados”. 

 

O desenvolvimento do sistema previa a coleta de informações desagregadas, junto às 

instituições para uso do MEC, abarcando: “avaliação Institucional; acompanhamento 

de egressos; demandas do mercado de trabalho; oferta curricular e acompanhamento 

das receitas e despesas”. Nessa perspectiva, para cumprir suas premissas, a Renapi 

foi estruturada em Núcleos de Pesquisa e Desenvolvimento formados por alunos, ex-

alunos, docentes e técnico-administrativos das instituições da Rede Federal, uma 

Gerência Nacional, um Comitê Científico e Tecnológico e um Comitê Consultivo. 

 

Ainda, de acordo com o Relatório de Gestão Setec/MEC – 2009, a Renapi atuou em 

08 Projetos, desenvolvidos pelos Núcleos de Pesquisa e Desenvolvimento, divididos 

a partir de objetivos estratégicos, conforme destacados a seguir: 

Sistema Integrado de Gestão Acadêmica: Atuando em duas áreas SIGA-
ADM e SIGA-EDU. O SIGA-ADM visava dotar as unidades da Rede Federal 
de um sistema integrado de gestão acadêmica para automatizar a gestão dos 
processos acadêmicos e administrativos, enquanto o SIGA-EDU visava o 
desenvolvimento de um novo sistema que contemplasse todos os processos 
acadêmicos das instituições; 
Portal da Biblioteca Digital da EPCT: Visava disponibilizar um acervo 
bibliográfico digital de maneira a contribuir para a disseminação do material 
científico e tecnológico produzido na rede de Instituições da Rede Federal, 
como artigos, monografias, dissertações, teses e periódicos, promovendo a 
disseminação nacional e internacional deste conteúdo, produzido pelo 
conjunto de atores que trabalham nas diferentes áreas e níveis desta 
modalidade educacional, colaborando na qualificação do material humano da 
rede e na disseminação de conhecimento. 
EPCT Virtual: Visava disponibilizar espaço digital destinado a “contribuir com 
a formação, informação, instrumentalização e comunicação de professores, 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4696-relatoriodegestao2009-setec-versaofinal-b&category_slug=abril-2010-pdf&Itemid=30192
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pesquisadores, alunos e interessados em tecnologia educacional aplicada à 
EPT, a partir de ferramentas educacionais e uma base de conteúdos 
pedagógicos digitais catalogados e mantidos por instituições credenciadas, 
além de informações específicas sobre tecnologia educacional aplicada à 
EPT”. 
Observatório Nacional da EPCT: Visava constituir-se como “espaço 
estruturado de articulação, integração e realização de estudos e pesquisas 
sobre o mundo do trabalho, a EPT, a instituição e o seu território, subsidiando 
o debate e a reflexão no processo de formulação de políticas, ações, 
estratégias e diretrizes voltadas para o atendimento das finalidades e papéis 
das instituições federais de EPCT”.  
Acessibilidade Virtual; Portais e Padrões Web:  Criada para certificar que 
todos os produtos gerados no âmbito da Renapi observam “os conceitos de 
qualidade de uso de sistemas no que diz respeito à acessibilidade, 
usabilidade e comunicabilidade”. Teve seu escopo ampliado e passou a “atuar 
também no desenvolvimento de Tecnologias Assistivas para a Rede Federal 
de EPCT”.  
Gestão da EPCT: Tinha por objetivo desenvolver “soluções computacionais 
que permitissem o gerenciamento das principais atividades desenvolvidas 
pelos projetos da Renapi, a partir de dois sistemas de gerenciamento de 
projetos: Sistema de Gestão dos Institutos Federais de Ensino – SGI e 
Sistema de Gestão da SETEC/MEC – SGSETEC”, visando assim, dotar os 
Institutos Federais e a Setec/MEC de um “sistema integrado de gestão, de 
efetiva funcionalidade, viabilizando a manutenção e atualização de forma 
rápida, com uma boa relação custo x benefício e que facilite o atendimento 
das diversas demandas por informações”.  
Portais e Padrões Web: Criados para o desenvolvimento de Portais e para 
definir e garantir o uso de padrões para os produtos web desenvolvidos no 
âmbito da RENAPI. Suas principais funções eram a “eliminação de 
disparidades entre telas e interfaces dos produtos, resolução de problemas 
de usabilidade e acessibilidade web e a diminuição das incompatibilidades de 
plataformas para os mais diferentes produtos gerados pelo projetos”. 
Garantia da Qualidade – Quali-EPCT: Visava implantar a qualidade de 
software nos produtos desenvolvidos no âmbito da Renapi. Para isso, fazia 
uso de orientações do modelo de melhoria do processo de software brasileiro, 
MPS.BR, objetivando assim: “padronizar documentos, processos e 
tecnologias utilizados no desenvolvimento e evolução de software; facilitar a 
colaboração entre os núcleos geograficamente distribuídos; criar de 
indicadores e métricas de produtos para acompanhamento da sua qualidade; 
detectar erros e problemas no software no início do seu ciclo de vida; 
aumentar a confiabilidade do software desenvolvido; oferecer apoio à 
manutenção dos sistemas de software; aumentar do tempo de vida útil do 
software”. (MEC, 2009) 

 
2011 - Plano de Expansão da Rede Federal – Fase III 

No ano de 2011, foi instituído o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec), pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, cuja finalidade 

era “ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de programas, 

projetos e ações de assistência técnica e financeira”, tendo como objetivos: 

 
I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 
profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e 
programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 
II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da 
educação profissional e tecnológica; (Grifo nosso) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm
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III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio 
da articulação com a educação profissional; 
IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do 
incremento da formação e qualificação profissional; 
V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de 
cursos de educação profissional e tecnológica (BRASIL, 2011) 

Para o desenvolvimento dos objetivos do programa, a Lei nº 12.513/2011 especificou 

em seu art. 4º um conjunto de ações, dentre elas: “a ampliação de vagas e expansão 

da rede federal de educação profissional e tecnológica”. Nessa perspectiva, conforme 

consta do Relatório de Gestão Setec/MEC - 2011 , a Setec/MEC implementou o 

desenvolvimento do Plano de Expansão Fase III, cuja metas seriam a de construir 

mais 208 unidades dos Institutos Federais, no período 2011-2014, sendo 88, entre 

2011 e 2012, e 120, entre 2013 e 2014; e ainda incorporar cinco unidades 

educacionais conhecidas como Escola Média Agropecuária Regional (EMARC’s) do 

Ministério da Agricultura, alcançado assim 562 (quinhentos e sessenta e duas) 

unidades em 2014, assegurando que cada uma das 558 microrregiões do país  

passasse a contar com pelo menos uma unidade das instituições da Rede Federal. 

 

Ainda, segundo o Relatório de Gestão Setec/MEC - 2011, para identificação das 

localidades que seriam atendidas, a Setec/MEC apontou os seguintes critérios: 

 inserção no Programa Território da Cidadania de modo que haja pelo menos 

uma unidade da Rede Federal em cada um desses Territórios;  

 municípios populosos e com baixa receita per capita, priorizando os municípios 

que compõem o grupo de cidades com mais de 80.000 habitantes e que possui 

receita per capita inferior a R$1.000,00, o chamado G100;  

 municípios em microrregiões não atendidas por escolas federais, 

preferencialmente, os que tenham mais de 50.000 habitantes;  

 universalização do atendimento às mesorregiões brasileiras, considerando que 

em todas as mesorregiões haja uma ou mais unidades da Rede Federal;  

 localidades que receberam investimentos do Plano de Aceleração do 

Crescimento – PAC;  

 municípios com Arranjos Produtivos Locais identificados; entorno de grandes 

investimentos e os municípios com elevado percentual de extrema pobreza. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10635-relatorio-gestao-setec-2011-pdf&category_slug=abril-2012-pdf&Itemid=30192
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O alcance das metas previstas do Plano de Expansão da Rede Federal – Fase III, 

poderá ser consultado nos Relatório de Gestão da Setec, relativos aos anos de 2011 

a 2014.   

 

2012 – Reconhecimento de Saberes e Competências e cotas sociais 

O ano de 2012 é marcado pela publicação de dois normativos que impactam no 

ingresso de discentes e na atuação dos docentes das instituições da Rede Federal. 

O primeiro diz respeito à publicação da Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012, a 

partir da qual as instituições da Rede Federal passaram a reservar 50% nos processos 

seletivos para ingresso “em cada curso, por turno, no mínimo 50% (cinquenta por 

cento) de suas vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino 

fundamental em escolas públicas. Sendo, metade dessas vagas “reservados aos 

estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um 

salário-mínimo e meio) per capita”  

Ainda, em ambos os casos, conforme nova redação dada pela Lei nº 13.409, de 

dezembro de 2016, as vagas deverão ser preenchidas, “por curso e turno, por 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, em 

proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, 

indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde 

está instalada a instituição, segundo o último censo do IBGE”.   

A Lei estabeleceu ainda que, no prazo de dez anos a contar de sua publicação, seria 

“promovida a revisão do programa especial para o acesso às instituições de educação 

superior de estudantes pretos, pardos e indígenas e de pessoas com deficiência, bem 

como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 

públicas”. 

No que concerne à atuação dos docentes nas instituições da Rede Federal, o 

destaque foi a publicação da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012,  que 

reformulou o Plano de Carreira do Magistério do EBTT, passando a possibilitar aos 

ocupantes da carreira, exclusivamente, para fins de percepção de Retribuição por 

Titulação, a concessão de equivalência do título exigido com o Reconhecimento 

de Saberes e Competências – RSC. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14945
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13409.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13409.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm
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Para o regramento da concessão de RSC, conforme previsto na lei, seria estabelecido 

um Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e Competências, com 

atuação no âmbito do Ministério da Educação 

 

2013 –  Critérios para a expansão e organização dos Institutos Federais 

No ano de 2013, a Setec/MEC promoveu uma série de estratégias voltadas ao 

desenvolvimento das instituições da Rede Federal, dentre elas, a regulamentação de 

previsões normativas para a gestão de pessoas e do modelo de organização e 

expansão dos Institutos Federais. 

 

No que concerne à gestão de pessoas da Rede Federal, conforme previsão contida 

na Lei nº 12.772/2012, foi criado o Conselho Permanente para o Reconhecimento 

de Saberes e Competências (CPRSC) da Carreira do Magistério de EBTT, por 

intermédio da Portaria nº 491, de 10 de junho de 2013.  

 

Ao CPRSC foi conferido o papel de estabelecer as diretrizes e procedimentos para a 

concessão do RSC; de analisar e homologar os regulamentos específicos de 

concessão de RSC, de cada uma das instituições da Rede Federal, bem como o papel 

de orientar a supervisão do MEC e do Ministério da Defesa sobre a concessão do 

RSC. 

 

Dentre outras, Portaria nº 1.094, de 7 de novembro de 2013, especificou a 

representação do CPRSC que, sob a coordenação do MEC, contaria com 

representantes titulares e suplentes de órgãos governamentais e representação 

sindical com atuação direta sobre a Carreira de EBTT, tais como: a Secretaria de 

Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Sindicato 

Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica 

(SINASEFE). 

 

Outra regulamentação dada, em 2013, tratou de estabelecer a previsão contida no art. 

15 da Lei 11.892, de 28 de dezembro de 2008, com a publicação da Portaria MEC nº 

1.291, de 30 de dezembro de 2013, que normatizou os critérios para a expansão e 

organização dos Institutos Federais, especificando que tal processo deveria observar 

a seguinte estrutura: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/06/2013&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=92
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15830-regulamento-cprsc-portaria-mec-1094-2013-pdf&category_slug=junho-2014-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/docman/41001-por-1291-2013-393-2016-setec-pdf/file
http://portal.mec.gov.br/docman/41001-por-1291-2013-393-2016-setec-pdf/file
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I - Campus, voltado ao exercício das atividades permanentes de ensino, 
pesquisa aplicada, inovação e extensão e ao atendimento das demandas 
específicas nesse âmbito, em sua área de abrangência territorial;  
II - Campus Avançado, vinculado administrativamente a um campus ou, em 
caráter excepcional, à Reitoria, e destinado ao desenvolvimento da educação 
profissional por meio de atividades de ensino e extensão circunscritas a áreas 
temáticas ou especializadas, prioritariamente por meio da oferta de cursos 
técnicos e de cursos de formação inicial e continuada;  
III - Polo de Inovação, destinado ao atendimento de demandas das cadeias 
produtivas por Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e à formação 
profissional para os setores de base tecnológica; e  
IV - Polo de Educação a Distância, destinado à oferta de cursos de 
educação profissional e tecnológica na modalidade a distância, que poderá 
ser criado por meio de parceria com órgãos da administração pública, com o 
objetivo de expandir o atendimento às demandas por formação profissional 
em todo o território de abrangência do Instituto Federal (BRASIL, MEC, 2013) 

Quanto aos critérios de funcionamento, as unidades constituídas como Campus, 

Campus Avançado e Polo de Inovação teriam como condicionantes a autorização do 

Ministro de Estado da Educação, enquanto aos Conselhos Superiores dos Institutos 

Federais foi conferida a prerrogativa para autorizar a criação e funcionamento de Polo 

de Educação a Distância. 

 

Ainda, foi conferida autonomia aos Institutos Federias para criar Centros de 

Referência vinculados às suas respectivas Reitorias para o desenvolvimento de 

planos, programas e projetos relacionados à EPT, bem como celebrar convênios e 

contratos com instituições públicas, comunitárias ou privadas para desenvolver 

iniciativas de ensino, pesquisa aplicada, inovação e extensão, respeitada a legislação 

atinente à matéria.  

 

Ainda sobre os Centros de Referência, cabe destacar que, mediante acréscimo aos 

dispostos da Portaria MEC nº 1.291/2013, dado pela Portaria MEC nº 393, de 10 de 

maio de 2016, as unidades implantadas com denominação "Núcleo Avançado" são 

equiparadas aos Centros de Referência, devendo atualizar-se à nova nomenclatura. 

 

No âmbito da  Portaria MEC nº 1.291/2013 ainda foi estabelecido que, a partir de 

2013, os Institutos Federais passam a contar com as unidades denominadas Polos de 

Inovação. A atuação desses polos insere-se no âmbito da política de inovação 

destinadas ao aumento da competitividade da indústria nacional. 

 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=40&data=11/05/2016
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=40&data=11/05/2016
http://portal.mec.gov.br/docman/41001-por-1291-2013-393-2016-setec-pdf/file
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Dentre as estratégias adotadas no conjunto dessa política, destacou-se, no ano de 

2013, a qualificação da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 

(EMBRAPII), como Organização Social (OS), por intermédio do Decreto de 02 de 

setembro de 2013, tendo por finalidade “promover e incentivar a realização de 

projetos empresariais de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados para setores 

industriais por meio de cooperação com instituições de pesquisa tecnológica”. 

 

A qualificação da Embrapii resultou na celebração do Contrato de Gestão entre o 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), na qualidade de órgão supervisor, 

e o MEC. Firmado em 02 de dezembro de 2013, o contrato previa, dentre outras, a 

promoção do desenvolvimento dos Polos de Inovação dos Institutos Federais, 

mediante cooperação realizada por acordo específico com instituições diretamente 

designadas pelo MCTIC e pelo MEC e aprovadas pela Embrapii. 

 

Conforme previsto no Contrato de Gestão MCTIC/MEC/Embrapii, as unidades 

interessadas em se tornarem Polos de Inovação deveriam apresentar plano de ação, 

apontando as áreas de atuação e diretrizes para a captação de projetos de inovação, 

oportunidades estratégicas para o desenvolvimento de projetos com potencial 

econômico, bem como um plano de formação de pessoal para a atuação em projetos 

PD&I na indústria e nas instituições de ciência e tecnologia.  

 

O modelo de financiamento de projetos nos Polos de Inovação dos Institutos Federais, 

realizou-se pelo sistema de compartilhamento com o aporte de recursos do 

MCTIC/ME, por intermédio do Embrappi, em até 1/3 do valor total dos projetos 

desenvolvidos, ficando os outros dois terços divididos entre a empresa que apresenta 

o projeto e a unidade credenciada. 

 

Em face dessas previsões e com o objetivo de implementar essas estratégias, 

incluindo a consolidação de parcerias com instituições nacionais e internacionais e a 

viabilização e operacionalização dos Polos de Inovação dos Institutos Federais, a 

Setec/MEC celebrou com o Instituto Federal de Brasília, o Acordo de Cooperação 

Técnica nº 01/2013, resultando na constituição do Núcleo Estruturante da Política 

de Inovação (NEPI).  

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Dsn/Dsn13662.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Dsn/Dsn13662.htm
https://embrapii.org.br/wp-content/images/2018/10/embrapii_contrato-de-gestao-embrapii.pdf
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Attachments/442367/RESPOSTA_PEDIDO_Acordo%20Cooperao%20n%200012013%20Entre%20SETEC%20e%20IFB.pdf
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Attachments/442367/RESPOSTA_PEDIDO_Acordo%20Cooperao%20n%200012013%20Entre%20SETEC%20e%20IFB.pdf
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Para a consecução dos objetivos atribuídos ao NEPI, foram autorizadas a utilização 

das instalações físicas da Setec/MEC e a alocação de cargos e funções que 

permitisse a participação de servidores do IFB na gestão do processo de implantação 

dos Polos de Inovação e do desenvolvimento em Rede da política de inovação.  

O alcance dos objetivos conferidos ao NEPI poderá ser consultado nos Relatórios de 

Gestão do NEPI relativos aos anos de 2013 a 2017.   

 

2014 - Atualização do Banco de Professor equivalente e Quadro de Técnicos 

Administrativos em Educação 

Em 2014, com o objetivo de articulação e implantação dos primeiros Polos de 

Inovação dos Institutos Federais, a Setec/MEC, em parceria com a Embrapii, no 

âmbito do Contrato de Gestão MCTIC/MEC/Embrapii,  lançaram o Edital de Chamada 

Pública nº 02/2104, cuja finalidade era selecionar 05 Institutos Federias aptos a se 

constituírem como Polos de Inovação, a partir dos critérios estabelecidos no edital, 

dentre eles, o atendimento à demanda das cadeias produtivas e a capacidade de 

gestão da inovação nos institutos.  

 

Ainda em 2014, por intermédio dos Decretos nº  8.259 e 8.260, de 29 de maio de 

2014, foi promovida a atualização do Banco de Professor Equivalente (BPEq) e do 

Quadro de Referência dos Servidores Técnicos Administrativos em Educação 

(QRTAE) das Universidades e Institutos Federais, para estender às Escolas Técnicas 

vinculadas às universidades federais, aos CEFETs e ao Colégio Pedro II, a utilização 

dos dois instrumentos de gestão de pessoal, bem como atualizar dispositivos que 

tratam do regramento de concurso público e provimento de cargos e dos processos 

seletivos e contratação de pessoal. 

 

2015 – Polos de Inovação e conceito de aluno equivalente   

No ano de 2015, a Setec/MEC novamente adotou uma série de medidas voltadas à 

atuação institucional das instituições da Rede Federal, dentre elas, a publicação do 

resultado final da Chamada Setec/Embrapii nº 02/2014. Foi editada a Portaria MEC 

nº 819, de 13 de agosto de 2015, autorizando o funcionamento dos Polos de 

Inovação dos Institutos Federais em suas áreas de atuação, conforme descrito no 

quadro 3: 

http://portal.mec.gov.br/rede-federal-inicial/relatorios-e-publicacoes
http://portal.mec.gov.br/rede-federal-inicial/relatorios-e-publicacoes
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8259.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8259.htm
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-819-de-13-de-agosto-de-2015-32403253
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-819-de-13-de-agosto-de-2015-32403253
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Quadro 3 - Polos de Inovação, em 2015 
Polos de Inovação Áreas de atuação 

Instituto Federal do Ceará (Campus Fortaleza) Sistemas embarcados e mobilidade digital 

Instituto Federal Sul de Minas (Campus Machado) Agroindústria do café 

Instituto Federal Fluminense (Campus Campos dos 
Goytacazes) 

Monitoramento e instrumentalização para 
o meio ambiente 

Instituto Federal do Espirito Santo (Campus Vitória) Metalurgia e materiais 

Instituto Federal da Bahia (Campus Salvador) Tecnologia em saúde 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Ainda em 2015, a Setec/MEC editou a Portaria MEC nº 818, de 13 de agosto de 

2015, para regulamentar o conceito de Aluno-Equivalente e da Relação Aluno por 

Professor no âmbito da Rede Federal, estabelecendo que aluno equivalente é todo 

aquele “matriculado em um determinado curso, ponderado pelo Fator de Equiparação 

de Carga Horária e pelo Fator de Esforço de Curso”. 

 

Conforme definido na portaria, o conceito de aluno equivalente visa atender ao 

cumprimento dos percentuais de vagas estabelecidos pelo art. 8º da Lei no 11.892, de 

2008, que determina a oferta de pelo menos 50% das vagas dos Institutos Federais 

em cursos técnicos de nível médio, e pelo menos 20% em cursos destinados a 

licenciaturas e formação de professores. 

 

No que concerne à definição das metodologias e à definição dos fatores de cálculo 

dos indicadores, a regulamentação foi dada pela Portaria nº 25 de 13 de agosto de 

2015, do Secretário de Educação Profissional e Tecnológica. 

 

A Portaria nº 25/2015 especifica que o conceito de aluno-equivalente deverá ser 

aplicado a todos os cursos, desde a qualificação profissional até a pós-graduação, 

consideradas a carga horária e o grau de complexidade dos cursos, especialmente a 

exigência de aulas práticas com divisão de turmas, bem como explicita os critérios 

para a definição da Relação Aluno-Professor. 

 

Outra regulamentação dada em 2015, foi a partir da Portaria MEC nº 37, de 29 de 

outubro de 2015, que estabeleceu o regramento para o funcionamento dos Polos 

de Inovação dos Institutos Federais. Tal Portaria especificou, dentre outros, que as 

atividades de pesquisa aplicada e a prestação de serviços tecnológicos dos Polos de 

Inovação deverão estar em consonância com as demandas e necessidades dos 

setores da economia e da sociedade, com vistas ao desenvolvimento regional e 

http://www.lex.com.br/legis_27014651_PORTARIA_N_818_DE_13_DE_AGOSTO_DE_2015.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27014651_PORTARIA_N_818_DE_13_DE_AGOSTO_DE_2015.aspx
http://portal.mec.gov.br/docman/setembro-2015-pdf/21991-portaria-n25-2015-setec-pdf
http://portal.mec.gov.br/docman/setembro-2015-pdf/21991-portaria-n25-2015-setec-pdf
http://portal.mec.gov.br/docman/setembro-2015-pdf/21991-portaria-n25-2015-setec-pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=14&data=06/11/2015
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=14&data=06/11/2015
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nacional, bem como deve ser garantida a participação de estudantes no Polo de 

Inovação, dando ênfase à dimensão educacional dos seus projetos, não sendo, 

contudo, constituídas como Unidade de Ensino. 

 

No que concerne à gestão dos Polos de Inovação, a Portaria estabeleceu que essas 

unidades serão dirigidas por diretores nomeados pelo reitor, considerando lista tríplice 

organizada a partir de processo de busca ativa a ser realizado pelo conselho superior 

do Instituto Federal. 

 

2016 – Diretrizes atuação docente na Rede Federal, Paflor e modelo de 

dimensionamento de cargos 

Em 2016, com a publicação da Portaria nº 17, de 11 de maio de 2016, foram 

estabelecidas as diretrizes gerais para a regulamentação das atividades docentes, no 

âmbito das instituições da Rede Federal. Conforme previsto, a regulamentação no 

âmbito de cada instituição será dada pelo órgão superior máximo de cada instituição, 

observada a diretriz de que atividades docentes são aquelas relacionadas ao Ensino, 

à Pesquisa Aplicada, à Extensão e às de Gestão e Representação Institucional. 

 

Dentre outras previsões, a regulamentação trata da conceituação de atividades de 

ensino, de pesquisa aplicada, de extensão e as de gestão e representação 

institucional, especificando as respectivas cargas horárias, a obrigatoriedade de as 

instituições disponibilizarem procedimentos e ferramentas para gestão, 

acompanhamento e avaliação das atividades docentes, bem como sua publicização. 

 

Ainda em 2016, foi instituído o Plano de Formação Continuada dos Servidores da 

Rede Federal (PLAFOR), por intermédio da Portaria MEC nº 15/2016, de 11 de maio 

de 2016. O PLAFOR tinha como objetivo promover e fomentar ações de capacitação 

dos servidores, bem como motivar e mobilizar para a formação continuada, no âmbito 

da Rede Federal, tendo dentre outras, finalidade de potencializar a atuação da EPT; 

promover ações de capacitação do servidor para atuar em funções de planejamento, 

de gestão e de liderança; fomentar política de acesso a eventos de capacitação e 

qualificação internos e externos ao local de trabalho. 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=43041-portaria-setec-n17-2016-pdf&category_slug=junho-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/docman/40991-portaria-15-2016-setec-12maio-pdf/file
http://portal.mec.gov.br/docman/40991-portaria-15-2016-setec-12maio-pdf/file
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O PLAFOR, segundo previsão da Portaria, deveria ocorrer por meio das escolas de 

governo e/ou por instituições federais de ensino, mediante aprovação da Setec/MEC, 

considerando disponibilidade orçamentária, conforme previsto em Programação de 

Ação Orçamentária específica para capacitação, em Programa de Capacitação 

Profissional (Cursos de até 360 horas); Formação Gerencial; Qualificação e de Pós‐

Graduação lato e stricto sensu (Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós‐ 

Doutorado), nas modalidades presencial ou em EaD. 

 

Outro destaque de 2016 foi a edição da Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 246, 

de 22 de maio de 2016, que criou o Modelo de Dimensionamento de cargos de 

direção e gratificadas e comissionadas destinadas a atender as instituições da 

Rede Federal. Tal modelo define, dentre outros, as tipologias das unidades e o 

quantitativo de cargos efetivos e de direção e as funções gratificadas para cada 

unidade, os critérios de distribuição, considerando o escalonamento, de acordo com 

o cumprimento das metas pactuadas entre o MEC e a respectiva instituição, o registro 

da oferta de cursos no Sistema de Informações da Educação Profissional e 

Tecnológica (Sistec). 

 

A partir da criação do modelo de dimensionamento acima mencionado, as estruturas 

organizacionais vigentes nos Institutos Federais, Colégio Pedro II e Cefets passaram 

por um redimensionamento e ordenamento em nível nacional, numa ação em rede, 

no intuito de viabilizar o desenvolvimento estruturado das Instituições e garantir a 

distribuição equitativa e harmônica dos recursos para o funcionamento de todas as 

unidades da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

 

2017 – Novos Polos de Inovação e ProfEPT 

Dentre as medidas de gestão adotadas pela Setec/MEC junto à Rede Federal, no ano 

de 2017, um especial destaque foi a publicação da Chamada Pública 01/2017 – 

Embrapii, cujo objetivo era de selecionar novas unidades para se habilitarem como 

Polos de Inovação nos Institutos Federais. Dentre outras especificações, a Chamada 

Pública apresentou as condições para concorrer ao processo de credenciamento, e 

ao financiamento por parte da Embrapii, mediante a apresentação de “Plano de Ação 

para 3 (três) anos de operação, incluindo metas a serem atingidas quanto ao número 

http://portal.mec.gov.br/docman/38501-portaria-de-modelos-de-cargos-e-funcoes-pdf/file
http://portal.mec.gov.br/docman/38501-portaria-de-modelos-de-cargos-e-funcoes-pdf/file
https://embrapii.org.br/wp-content/images/2018/10/embrapii_chamada-publica-embrapii-01-2017.pdf
https://embrapii.org.br/wp-content/images/2018/10/embrapii_chamada-publica-embrapii-01-2017.pdf
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de projetos e valores estimados do portfólio de projetos a ser executado durante o 

credenciamento”.   

Ainda no ano de 2017, foram anunciadas as unidades habilidades e suas respectivas 

áreas de competências, conforme detalhado no quadro 4: 

 
Quadro 4 - Polos de Inovação, em 2017 

Polos de Inovação Áreas de atuação 
Instituto Federal de Santa Catarina   
(Campus Florianópolis) 

Sistemas Inteligentes de Energia 

Instituto Federal da Paraíba 
 (Campus João Pessoa) 

Sistemas para manufatura 

Instituto Federal Goiano (Campus Rio Verde) Tecnologias Agroindustriais 

Instituto Sul de Minas Gerais (Campus Machado) Agroindústria do café 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 
Considerando o credenciamento dos últimos dos Polos de Inovação dos Institutos 

Federais, em 2017, há um total de nove polos em funcionamento, conforme 

distribuição geopolítica apresentada na figura 6:  

 
Figura 6 - Distribuição geopolítica - Polos de Inovação 
 

 
Fonte: Setec/MEC (2017) 

 

Outro destaque, em 2017, foi o apoio à articulação institucional para a oferta da 

primeira turma do Mestrado Profissional em Educação Profissional em Rede 

Nacional (ProfEPT). Criado pela Resolução CS nº 161/2016, de 16 de setembro de 

2016, o ProfEPT é coordenado nacionalmente pelo Instituto Federal do Espírito 
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Santo (IFES), e ofertado em rede nacional, pelas instituições da Rede Federal, na 

condição de instituições associadas.  

 

Conforme previsto em seu regulamento, o ProfEPT é um programa de pós-

graduação em Educação Profissional e Tecnológica pertencente à área de Ensino e 

reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) do MEC, cujo objetivo é proporcionar formação em educação profissional 

e tecnológica, visando tanto a produção de conhecimentos como o desenvolvimento 

de produtos, por meio da realização de pesquisas que integrem os saberes inerentes 

ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado. 

 

Chegamos ao final da Trilha 4, cujo objetivo foi discorrer sobre a trajetória da EPT a 

partir da gestão da Rede Federal pelo MEC. Para tanto, foi apresentado um breve 

resumo dos arranjos organizacionais e das principais estratégias e ações 

institucionais empreendidas pelo MEC junto a essas instituições, no período entre 

1997 a 2017.   

Nessa perspectiva, conforme consta do Relatório Memorial EPT: Série Histórica e 

Avanços Institucionais (2003-2016), as ações empreendidas pelo MEC entre 2003 

a 2017 possibilitaram às instituições da Rede Federal, dentre outros, os seguintes 

resultados até 2016: 

• Expansão do número de unidades, alcançando 644 campi, distribuídos em 568 

municípios;   

• A evolução do orçamento, representando um incremento aproximado de 523% 

de 2003 para 2015; 

• O fortalecimento do quadro de pessoal, com a oferta de mais de 30 mil 

matrículas em cursos e capacitações por intermédio do PLAFOR. 

Como especificado no início da trilha, a trajetória das instituições que integram a 

Rede Federal, iniciada há mais de 100 anos com as Escolas de Aprendizes Artífices, 

em 1909, confunde-se com a trajetória da EPT no Brasil. Nessa perspectiva, a 

intenção desta trilha, de caráter introdutório, foi abordar de modo descritivo a 

trajetória da EPT, a partir da gestão da Rede Federal pelo MEC, permitindo que cada 

leitor(a) possa elaborar suas próprias análises e conclusões a respeito dos 

desdobramentos produzidos sobre essa modalidade de ensino a partir dessa 
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trajetória. Assim, a trilha serve como um ponto de partida para outras pesquisas 

sobre o tema. 

 

Para aprofundar o estudo deste tema, uma das opções é acessar, por meio do menu 

“Materiais de Apoio”, os seguintes materiais: Glossário da EPT; Guia de Bolso – 

Organização da EPT e publicações de estudiosos da EPT e institucionais da 

Setec/MEC. Além de facilitar a compreensão da terminologia e de expressões próprias 

da EPT, os Materiais de Apoio visam enriquecer os conhecimentos sobre os 

normativos e sobre temáticas próprias dessa educação. 

Conteúdo “ Menu dos Materiais de apoio às trilhas” 

Os materiais disponibilizados neste tópico apresentam informações e referências 

sobre a EPT e visam possibilitar a realização de novas pesquisas, promovendo um 

maior aprofundamento sobre as temáticas tratadas no blog. Os materiais estão 

divididos em quatro seções, conforme descrição a seguir: 

Glossário da EPT: reúne uma lista (não exaustiva) de termos e expressões 

recorrentes nos textos e diálogos da EPT. Nesse sentido, ele traz uma sugestão 

de conceitos e algumas referências. Vale destacar que muitos desses termos e 

expressões são polissêmicos, apresentando variação de sentido entre diferentes 

vertentes da educação.  

Guia de Bolso “Organização da EPT”: adaptado a partir de informações 

disponíveis na página da Setec/MEC, apresenta de forma resumida e com 

ilustrações, informações sobre a organização da EPT, tais como: os tipos de 

cursos e suas características, as instituições ofertantes, as competências dos 

sistemas de ensino e a transparência ativa dos dados da EPT. 

Publicações Institucionais da Setec/MEC (1997 a 2017): reúne uma seleção 

(não exaustiva) de publicações elaboradas pela Setec/MEC entre 1997 a 2017, 

agrupadas por tema, ano e endereço eletrônico das publicações, e que estão 

disponibilizadas no Portais da Setec/MEC, do Domínio Público e da Biblioteca em 

Educação do INEP. 

 

https://eptnomec.blogspot.com/2019/09/glossario.html?zx=80facfe80f57a790
https://eptnomec.blogspot.com/2019/12/guia-de-bolso-organizacao-da-ept.html
https://eptnomec.blogspot.com/2019/10/publicacoes-institucionais-da-setec.html
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Artigos de Estudiosos da EPT: reúne uma seleção (não exaustiva) de artigos 

elaboradas por estudiosos que apresentam a EPT sob diferentes perspectivas. 

Esses artigos podem auxiliar na construção da sua própria visão sobre a EPT.Para 

conhecer os conteúdos disponíveis, acesse o link das seções a seguir: 

 Glossário da EPT 

 Guia de Bolso “Organização da EPT” 

 Publicações Institucionais da Setec/MEC (1997 a 2017)  

 Publicações de Estudiosos da EPT 

 

Conteúdo “Glossário da EPT” 

Esse Glossário, reúne uma lista (não exaustiva), elaborada a partir da disciplina 

“Bases Conceituais da EPT”, do Programa de Mestrado em Educação Profissional e 

Tecnológica (ProfEPT), de termos e expressões recorrentes nos textos e diálogos da 

EPT. Nesse sentido, ele traz uma sugestão de conceitos e algumas referências. Vale 

destacar que muitos desses termos e expressões são polissêmicos, apresentando 

variação de sentido entre diferentes vertentes da educação.   

Aprendizagem: Processo educativo de apropriação do conhecimento para a 

produção da existência do indivíduo. Esta definição leva em consideração que a 

existência humana não é garantida pela natureza e sim produzida pelos próprios 

homens, ou seja, o homem não nasce homem, ele forma-se homem, precisa aprender 

a ser homem, produzir sua própria existência (Saviani, 2007)90.  

Aprendizagem ao longo da vida (lifelong learning): Como um novo paradigma da 

educação de adultos, esse conceito e sua abordagem implicam em processos de 

ensino-aprendizagem com maior flexibilidade, diversidade e acessibilidade no tempo 

e no espaço, para o aprimoramento individual social e profissional, em ambientes 

formais e/ou informais. Nessa proposta, sugere-se que as políticas públicas de 

educação de adultos sejam estruturadas de forma contínua91.  

 

 
90 Aprendizagem – outras referências: 
SAVIANI, Dermeval. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2007. 
91 Aprendizagem ao longo da vida – outras referências: 
SCHLOCHAUER, Conrado, e LEME, Maria Isabel da Silva. Aprendizagem ao Longo da Vida: Uma 
Condição Fundamental para a Carreira. PUC. 2012. Disponível em 
<  https://revistas.pucsp.br/ReCaPe/article/view/11864>. 

https://eptnomec.blogspot.com/2019/10/lista-de-textos-sobre-educacao.html
https://eptnomec.blogspot.com/2019/09/glossario.html?zx=80facfe80f57a790
https://eptnomec.blogspot.com/2019/12/guia-de-bolso-organizacao-da-ept.html
https://eptnomec.blogspot.com/2019/10/publicacoes-institucionais-da-setec.html
https://eptnomec.blogspot.com/2019/10/lista-de-textos-sobre-educacao.html?zx=dc3efc12e7f32a50
https://eptnomec.blogspot.com/2019/10/lista-de-textos-sobre-educacao.html?zx=dc3efc12e7f32a50
https://revistas.pucsp.br/ReCaPe/article/view/11864
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Aprendizagem Profissional: Conforme definição normativa, refere-se à “formação 

técnico-profissional compatível com o desenvolvimento físico, moral, psicológico e 

social do jovem, de 14 a 24 anos de idade, previsto no § 4º do art. 428 da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) e em legislação específica, caracterizada por atividades 

teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade 

progressiva, conforme respectivo perfil profissional” 92.   

Certificação intermediária: À luz da legislação, conceitua-se como a “possibilidade 

de emitir certificação de qualificação para o trabalho quando a formação for 

estruturada e organizada em etapas com terminalidade”93.  

Certificação Profissional:  Processo negociado pelas representações dos setores 

sociais e regulado pelo Estado, pelo qual se identifica, avalia e valida formalmente os 

conhecimentos, saberes, competências, habilidades e aptidões profissionais 

desenvolvidos em programas educacionais ou na experiência de trabalho, com o 

objetivo de promover o acesso, permanência e progressão no mundo do trabalho e o 

prosseguimento ou conclusão de estudos. A certificação profissional é parte 

constituinte do processo de orientação e formação profissional, não devendo a ele se 

opor, sobrepor ou substituir94.  

Ciência: De acordo com uma das definições do dicionário Michaelis, ciência é o ramo 

específico do conhecimento, caracterizado por seu princípio empírico e lógico, com 

base em provas concretas, que legitima sua validade. Do ponto de vista normativo, é 

conceituada como o “conjunto de conhecimentos sistematizados, produzidos 

socialmente ao longo da história, na busca da compreensão e transformação da 

natureza e da sociedade”95.  

 

 
92 Aprendizagem profissional – outras referências: 
Art. 6º, inciso X, alínea “c” da Resolução CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018. Disponível em 
<http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622>. 
93 Certificação intermediária  outras referências: 
BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018. Disponível em 
<http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622>. 
94 Certificação Profissional – outras referências: 
MEC.Sistema Nacional de Certificação Profissional - proposta governamental. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/certifica_minuta.pdf>. 
95  BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018. Disponível em 
<http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622>. 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/certifica_minuta.pdf
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622
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Competência:  Do ponto de vista normativo, é definida como a “mobilização de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, para resolver demandas complexas 

da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho”96.  

Competência Profissional: À luz da legislação, é conceituada como a “capacidade 

de mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades 

necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela 

natureza do trabalho”. as competências requeridas pela educação profissional, 

considerada a natureza do trabalho, são: “I - competências básicas, constituídas no 

ensino fundamental e médio; II - competências profissionais gerais, comuns aos 

técnicos de cada área; III - competências profissionais específicas de cada 

qualificação ou habilitação” 97.  

Conhecimento: Conceito polissêmico que, a partir do dicionário Michaelis, pode ser 

definido como “ato de conhecer por meio da razão e/ou da experiência; cognição; 

Processo pelo qual se adquire um saber intelectual”98.  

Cultura: Refere-se, do ponto de vista normativo, ao “processo de produção de 

expressões materiais, símbolos, representações e significados que correspondem a 

valores éticos, políticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma 

sociedade”99.  

Currículo: À luz da legislação, refere-se à “proposta de ação educativa constituída 

pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, expressando-se por 

práticas escolares que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e 

pertinentes, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos 

 
96 Competência – outras referências 
BRASIL.:Resolução CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018. Disponível em 
<http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622>.. 
97 Competência profissional  – outras referências: 
BRASL. Resolução CNE/CEB nº 4, de 08 de dezembro de 1999. Disponível em < 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_99.pdf>. 
SENAC. DN. Competência. Rio de Janeiro, 2015. (Coleção de Documentos Técnicos do Modelo 
Pedagógico Senac, 2). Disponível em 
< http://www.extranet.senac.br/modelopedagogicosenac/pcs/doctec/DT_2_Competencia.pdf>.  
98 Conhecimento  – outras referências: 
Verbete Conhecimento – Dicionário Michaelis online. Editora Melhoramentos. 2019. Disponível em 
<https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/conhecimento/>. 
99  Cultura – Outras referências: 
BRASIL, Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro 2012. Disponível em 
<http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/res_ceb_2_30012012.pdf>. 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_99.pdf
http://www.extranet.senac.br/modelopedagogicosenac/pcs/doctec/DT_2_Competencia.pdf
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/conhecimento/
http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/res_ceb_2_30012012.pdf
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estudantes e contribuindo para o desenvolvimento de suas identidades e condições 

cognitivas e socioemocionais”100.  

Dialética: Dentre as definições para dialética encontradas no dicionário Michaelis, 

destacam-se: “A arte de discutir, de desenvolver raciocínios e apresentar argumentos 

com os quais se pretende esclarecer uma questão ou fazer valer um ponto de vista. 

Método de argumentação ou de exposição que confronta sistematicamente fatos ou 

ideias contraditórios, com o objetivo de resolver suas contradições reais ou 

aparentes”101.  

Divisão Social do Trabalho: Em geral, refere-se à especialização das atividades 

produtivas ou a diferentes ramos de atividades necessárias para a reprodução da vida. 

Presente em todas as sociedades complexas, a divisão social do trabalho não se 

refere apenas à circulação dos produtos do trabalho como mercadoria, mas à forma 

como as sociedades se organizam para a produção da vida material102.  

Dualismo educacional: Refere-se a uma divisão da educação de caráter classista 

em que o ensino secundário e superior é destinado àqueles que seriam a elite 

dirigente e o ensino profissional é relegado às classes populares103.  

Educação: O conceito de educação tem diversas concepções que foram moldadas 

ao longo de tempo pelas várias correntes de pensamento no curso da história da 

humanidade. Do ponto de vista normativo, é conceituada pela LDB como o  “processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 

 
100 Currículo – outras referências: 
BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018. Disponível em 
<http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622>. 
MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa. Indagações sobre currículo : currículo, conhecimento e cultura / 
[Antônio Flávio Barbosa Moreira , Vera Maria Candau]; organização do documento Jeanete 
Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. – Brasília : Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. 
101 Dialética – outras referências: 
“Dialética” in Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa [em linha], Editora Melhoramentos 
Ltda, 2019. Disponível em <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-
brasileiro/dial%C3%A9tica/>  
102 Divisão social do trabalho – outras referências: 
PIRES, Denise Elvira. “Divisão Social do Trabalho” in Dicionário da Educação Profissional em Saúde. 
Disponível em < http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/divsoctra.html>. 
103 Dualismo educacional – outras referências: 
GARCIA, JÚLIO CÉZAR. A reforma da educação profissional: A dualidade assumida. 2012. Tese de 
Doutorado. Dissertação de mestrado não publicada). Pontifícia Católica de Goiás: Goiânia. Disponível 
em <http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/bitstream/tede/1069/1/JULIO%20CEZAR%20GARCIA.pdf>.  

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/dial%C3%A9tica/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/dial%C3%A9tica/
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/divsoctra.html
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/bitstream/tede/1069/1/JULIO%20CEZAR%20GARCIA.pdf
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nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais”104.  

Educação Politécnica: Referencia-se no trabalho como princípio educativo, na busca 

pela superação do paradigma educacional dual (que separava trabalho manual e 

trabalho intelectual, bem como teoria e prática). A educação politécnica se baseia na 

recuperação do caráter unitário do conhecimento e na educação omnilateral105.  

Educação Profissional e Tecnológica: Modalidade de ensino, prevista na LDB, 

conceituada como integrada aos diferentes níveis e modalidades de educação e às 

dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, abrangendo cursos de formação 

inicial e continuada ou qualificação profissional; educação profissional técnica de nível 

médio; educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação, 

apresentando dentre suas premissas “a articulação de esforços das áreas da 

educação, do trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia; a centralidade do trabalho 

como princípio educativo e a indissociabilidade entre teoria e prática”. Seu 

desenvolvimento se dará mediante a “articulação com o ensino regular ou em 

modalidades que contemplem estratégias de educação continuada, podendo ser 

realizada em escolas do ensino regular, em instituições especializadas ou nos 

ambientes de trabalho”106. 

Educação Tradicional: Esse modelo de educação dá grande ênfase à exposição dos 

conteúdos de forma verbal pelo professor e à memorização pela repetição. Nela, 

prevalece a transmissão de conhecimento pelo professor considerado autoridade 

máxima, numa relação hierarquizada e com normas rígidas de disciplina107.  

Eixo Tecnológico: É um critério organizacional utilizado para agrupar os cursos 

conforme suas características científicas e tecnológicas comuns. Os cursos 

 
104Educação – outras referências: 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (LDB). Disponível em <http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. 
105 Educação Politécnica – outras referências: 
SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. Rev. Bras. Educ., 
Jan/abr 2007, vol. 12, n. 34. 
106 BRASIL, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
(LDB). Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. 
107 Educação tradicional – outras referências: 
SILVA, Ana Paula da. O Embate entre a Pedagogia Tradicional e a Educação Nova: políticas e práticas 
educacionais na escola primária catarinense (1911-1945). ANAIS. IX ANPED SUL, 2012. Disponível 
em <http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/1259/13>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/1259/13
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agrupados em torno do m mesmo eixo tecnológico referenciam suas atividades num 

conjunto de tecnologias que guardam similaridade em sua natureza. A partir de uma 

matriz tecnológica comum, o projeto pedagógico e a organização curricular dos cursos 

assumem uma identidade, direcionando a ação educativa e suas exigências 

pedagógicas108.  

Empregabilidade: Refere-se à capacidade de inserção e manutenção da pessoa no 

mercado de trabalho, aliada a suas competências e habilidades de competição, que 

podem ser asseguradas pela qualificação e atualização profissionais, representando, 

assim, um diferencial em relação à concorrência em um mercado altamente 

competitivo109.  

Emprego: Conceito polissêmico que, de acordo com o dicionário Michaelis, dentre 

outros significados, está relacionado ao ato ou efeito de empregar-se, ao trabalho e à 

ocupação que se realiza em troca de remuneração110.  

Ensino: De acordo com o dicionário Michaelis, refere-se à “ação ou efeito de ensinar; 

Forma sistemática de transmitir conhecimentos, geralmente em escolas” e também 

ao “método usado para transmissão de conhecimento”111.  

Epistemologia: É um ramo da filosofia que trata dos problemas relacionados com a 

crença e o conhecimento. A epistemologia é o estudo da origem, estrutura, métodos 

e a veracidade do conhecimento112. 

 
108  Eixo tecnológico – outras referências: 
MACHADO, Lucília Regina de S. Organização da educação profissional e tecnológica por eixos 
tecnológicos. Linhas Críticas, Brasília, DF, v. 16, n. 30, p. 89-108, jan./jun. 2010, Disponível em 
<https://www.redalyc.org/pdf/1935/193514392004.pdf>.  
BRASIL. MEC. Parecer CNE/CEB nº: 11/2008. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/pceb011_08.pdf>. 
109 Empregabilidade – outras referências: 
MOURA, Janete Márcia M. O. A efetividade da educação a distância na visão do egresso: uma análise 
sobre a empregabilidade. – 2016.  Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância, Recife, 
BR-PE, 2016. 
110 Emprego – outras referências: 
“Emprego”in Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa [em linha], Editora Melhoramentos 
Ltda, 2019. Disponível em < https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasi-
leiro/emprego/>. 
111 Ensino – outras referências: 
“Ensino” in Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa [em linha], Editora Melhoramentos 
Ltda, 2019. Disponível em 
<https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/ensino/>. 
112 Epistemologia – outras referências: 

https://www.redalyc.org/pdf/1935/193514392004.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/pceb011_08.pdf
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/emprego/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/emprego/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/ensino/
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Extensão: Pode ser considerada como um processo educacional entre a comunidade 

acadêmica e a sociedade em geral. Também pode ser definida à luz da legislação 

como  “processo educacional que visa estabelecer uma prática de formação que leve 

à compreensão da realidade social e visa também levar o conhecimento produzido na 

comunidade acadêmica para fora de seus muros e trazer os conhecimentos sociais 

para as instituições educacionais.” 113.  

 

Habilidade: Do ponto de vista normativo, é definida como “conhecimento em ação, 

com significado para a vida, expressas em práticas cognitivas, profissionais e 

socioemocionais, atitudes e valores continuamente mobilizados, articulados e 

integrados”114.  

 

Inovação: Conforme definição normativa, refere-se à “introdução de novidade ou 

aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, 

serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou 

características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em 

melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho”115. 

 

Inserção Sócio-Produtiva: Refere-se basicamente à garantia de direitos aos 

cidadãos a partir do acesso à geração de trabalho e renda, na perspectiva de 

emancipação e cidadania. As políticas de inserção sócio-produtiva, em geral, 

envolvem capacitação, qualificação e formação profissional para o mundo do trabalho; 

a inclusão da população em situação de vulnerabilidade na inserção produtiva, e a 

promoção da integração ao mundo do trabalho116. 

 
SANTOS, Ozilma F. dos; REDYSON, Deyve. A importância epistemológica da metodologia de pesquisa 
nas ciências sociais. Anais XI Encontro de Iniciação à Docência. UFPB-PRG. 2009.  
113 Extensão – outras referências: 
MEDEIROS NETA, Olivia Morais et al. Extensão e Formação na Educação Profissional. Revista Brasi-
leira da Educação Profissional e Tecnológica, [S.l.], v. 1, n. 14, p. e7101, jun. 2018. ISSN 2447-1801. 
Disponível em: <http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/7101>. 
114 Habilidade – outras referências: 
BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018. Disponível em 
<http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622>. 
115 Inovação – outras referências: 
BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, na redação pela Lei nº 13.243, de 2016. Disponível 
em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm>. 
116 Inserção sócio-produtiva – outras referências: 
NUNES, Neuza Maria dos S. Inserção produtiva e assistência social: caminhos para a inclusão / Neuza 
Maria dos Santos Nunes. – Porto Alegre, 2012. 117 f. Diss. (Mestrado) – Faculdade de Serviço Social, 

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/7101
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm
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Interdisciplinaridade: Este conceito considera a inter-relação e a influência entre os 

diferentes campos de conhecimento/disciplinas e questiona a segmentação e a visão 

compartimentada (disciplinar) da realidade117. 

 

Itinerários Formativos: Conforme definição normativa, refere-se às “unidades 

curriculares de cursos e programas da educação profissional, em uma determinada 

área, que possibilitem o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos”118. 

 

Mercado de trabalho: Do ponto de vista formal, de acordo com o dicionário Michaelis, 

a expressão mercado de trabalho refere-se à “relação de oferta e procura de trabalho 

numa região ou num país”. Do ponto de vista sociológico e econômico, a expressão 

permeia grande parte das discussões, haja vista que “A relação entre o trabalhador e 

as organizações adquiriu importância fundamental a partir da Revolução Industrial, 

sendo marcante nesta relação o ’comportamento’ do mercado de trabalho. Talvez por 

ser um dos primeiros conceitos que busca explicar a relação entre trabalhadores e 

organizações, pode-se acreditar que se trata de um termo já claramente definido, 

sendo desnecessárias novas análises sobre o tema. No entanto, a compreensão 

predominante sobre o mercado de trabalho está inevitavelmente impregnada dos 

pressupostos presentes no vocabulário mais usual, em que prevalece a visão de 

um ’ugar’ (eventualmente abstrato) onde o conjunto de ofertas e de demandas de 

emprego se confrontam e as quantidades oferecidas e demandadas se ajustam em 

função do preço, isto é, dos salários no mercado de trabalho.”119 

 

 

 
Pós- Graduação em Serviço Social. PUCRS.Disponível em <http://tede2.pu-
crs.br/tede2/bitstream/tede/524/1/441458.pdf>. 
117 Interdisciplinaridade – outras referências: 
Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : terceiro e quarto ci-
clos: apresentação dos temas transversais / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : 
MEC/SEF, 1998. P..29. Disponível em < http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ttransversais.pdf>. 
118 Itinerários formativos – outras referências: 
BRASIL. Decreto nº 8.268, de 18 de junho de 2014. Disponível em  <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm>. 
119 Mercado de trabalho – outras referências: 
“Mercado - Mercado de trabalho - Expressões” in Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa 
[em linha], Editora Melhoramentos Ltda, 2019. Disponível em <https://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/busca/portugues-brasileiro/mercado/ >. 
DE OLIVEIRA. Sidinei R.; PICCININI. Valmiria C. Mercado de trabalho: múltiplos (des)entendimentos. 
Rev. Adm. Pública vol.45 nº.5. Rio de Janeiro Sept./Oct. 2011.  
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-76122011000500012&script=sci_arttext >.  

http://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/524/1/441458.pdf
http://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/524/1/441458.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ttransversais.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/mercado/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/mercado/
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-76122011000500012&script=sci_arttext
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Mundo do trabalho: É o ambiente onde se desenvolvem as forças produtivas, 

abrangendo outros fatores além da função laboral no sentido estrito. No mundo do 

trabalho as atividades materiais, produtivas e os processos sociais, inerentes à 

produção, conferem significado ao trabalho no tempo e no espaço120. 

 

Pesquisa: Apresenta-se como a “instrumentação teórico metodológica para construir 

conhecimento”, na condição de princípio científico. Assim, pesquisa refere-se à 

investigação sistematizada para a construção de novos conhecimentos/de novas 

técnicas, para a criação ou exploração de novas realidades121. 

 

Politecnia: Domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que 

caracterizam o processo de trabalho moderno. A noção de politecnia se encaminha 

na direção da superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, 

entre ensino profissional e ensino científico-intelectual122.  

 

Positivismo: O termo designa diversas doutrinas filosóficas do século XIX e início do 

século XX, e se caracteriza pela valorização do método empirista e quantitativo, pela 

defesa da experimentação, pela hostilidade em relação ao idealismo e à metafísica, e 

pela consideração das ciências empírico-formais como paradigmas de cientificidade 

e modelos para as demais ciências123. 

 

 

 
120 Mundo do trabalho – outras referências: 
TAVARES, Rosana Carneiro. Conhecimento e Mundo do Trabalho. Estágio Básico IV Área de atuação 
(Social e Trabalho) – Material didático. 2017. Disponível em <http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDo-
cente/admin/arquivosUpload/17972/material/Mundo%20do%20trabalho%20-%20aula%201.pdf>.  
OLIVEIRA, S.; ALMEIDA, M. Educação para o mercado x educação para o mundo do trabalho: impas-
ses e contradições. Revista Espaço Pedagógico, v. 16, n. 2, 27 jan. 2012. 
121 Pesquisa – outras referências: 
DEMO, Pedro. Pesquisa e Construção de conhecimento: metodologia científica no caminho de 
Habernas. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2000. 
MOTTER, Jorge Eduardo. O que é pesquisa? Como se faz pesquisa em Educação? Nr.00098284. 
UFRGS. (2008). Disponível em < http://www.mat.ufrgs.br/~vclotilde/disciplinas/pesquisa/pesquisa.pdf>. 
122 Politecnia – outras referências: 
MACHADO, L. R. de S. Politecnia, Escola Unitária e Trabalho. São Paulo: Cortez/ Autores Associados, 
1989. 
SAVIANI, Dermeval. O choque teórico da Politecnia. Trabalho, Educação e Saúde. 2003. Disponível 
em: http://www.revista.epsjv.fiocruz.br. Pag. 33,136, 138,140. 
123 Positivismo – outras referências: 
JAPIASSÚ, Hilton e MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. 5.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 
2008. 
RIBEIRO, João. Coleção Primeiros Passos V. 72: O que é positivismo. Editora Brasiliense, 2001. 

http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17972/material/Mundo%20do%20trabalho%20-%20aula%201.pdf
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17972/material/Mundo%20do%20trabalho%20-%20aula%201.pdf
http://www.mat.ufrgs.br/~vclotilde/disciplinas/pesquisa/pesquisa.pdf
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Práxis: Conduta ou ação e, sobretudo, ação prática ordenada para um determinado 

fim, em oposição a conhecimento, a teoria. Também pode ser definida como “a ação 

sociopolítica e histórica fundamentada no conhecimento de suas origens e de suas 

causas, em oposição à ideia de alienação”124. 

 

Propedêutica: De acordo com o dicionário Michaelis, trata-se de “estudo ou instrução 

preparatória” ou ainda da “parte introdutória de uma ciência”. Pode ser sintetizada, 

como etapa inicial em um processo de aprendizagem, visando preparar o aluno para 

receber instrução mais completa. 125 

 

Qualificação: é entendida como uma relação social construída pela interação dos 

agentes sociais em torno da propriedade, significado e uso dos conhecimentos, 

saberes, competências, habilidades e aptidões profissionais construídos ao longo da 

vida, necessários ao exercício de uma profissão, ocupação ou atividade de trabalho126. 

 

Qualificação profissional: Do ponto de vista normativo, conceitua-se como o 

“processo ou resultado de formação e desenvolvimento de competências de um 

determinado perfil profissional, definido no mercado de trabalho”127. 

 

Tecnologia: À luz da legislação, é definida como a “transformação da ciência em força 

produtiva ou mediação do conhecimento científico e a produção, marcada, desde sua 

origem, pelas relações sociais que a levaram a ser produzida” 128. 

 

 
124 Práxis– outras referências:, 
CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003. 
“Práxis” in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, Disponível em < https://di-
cionario.priberam.org/pr%C3%A1xis > 
125 Propedêutica – outras referências: 
“Propedêutica” in Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa [em linha], Editora Melhoramen-
tos Ltda, 2019. Disponível em <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-bra-
sileiro/proped%C3%AAutica/>. 
126 Qualificação – outras referências: 
MEC. Sistema Nacional de Certificação Profissional - proposta governamental. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/certifica_minuta.pdf>. 
127 Qualificação profissional – outras referências: 
BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018. Disponível em 
<http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622>. 
128 Tecnologia – outras referências: 
BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018. Disponível em 
<http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622>. 

https://dicionario.priberam.org/pr%C3%A1xis
https://dicionario.priberam.org/pr%C3%A1xis
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/proped%C3%AAutica/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/proped%C3%AAutica/
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/certifica_minuta.pdf
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622
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Tema transversal ou tema contemporâneo transversal (TCTs):  “Os Temas 

Contemporâneos Transversais (TCTs) buscam uma contextualização do que é 

ensinado, trazendo temas que sejam de interesse dos estudantes e de relevância para 

seu desenvolvimento como cidadão. O grande objetivo é que o estudante não termine 

sua educação formal tendo visto apenas conteúdos abstratos e descontextualizados, 

mas que também reconheça e aprenda sobre os temas que são relevantes para sua 

atuação na sociedade. [...] Já transversal pode ser definido como aquilo que 

atravessa. Portanto, TCTs, no contexto educacional, são aqueles assuntos que não 

pertencem a uma área do conhecimento em particular, mas que atravessam todas 

elas, pois delas fazem parte e a trazem para a realidade do estudante. Na escola, são 

os temas que atendem às demandas da sociedade contemporânea, ou seja, aqueles 

que são intensamente vividos pelas comunidades, pelas famílias, pelos estudantes e 

pelos educadores no dia a dia, que influenciam e são influenciados pelo processo 

educacional” 129. 

 

Trabalho: De acordo com o dicionário Michaelis, dentre outras definições, trabalho é 

o “conjunto de atividades produtivas ou intelectuais exercidas pelo homem para gerar 

uma utilidade e alcançar determinado fim”. Pode referir-se também a “atividade 

profissional, regular, remunerada ou assalariada, objeto de um contrato trabalhista”.130. 

 

Trabalho como princípio educativo: Remete à “relação entre o trabalho e a 

educação, no qual se afirma o caráter formativo do trabalho e da educação como ação 

humanizadora por meio do desenvolvimento de todas as potencialidades do ser 

humano” 131.  

 
129 Tema transversal e tema contemporâneo transversal  outras referências: 
BRASIL. MEC/SEB. Temas Contemporâneos Transversais na BNCC- Contexto histórico e pedagógico. 
2019. Disponível em <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/contextualiza-
cao_temas_contemporaneos.pdf> 
130 Trabalho – outras referências: 
“Trabalho” in Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa [em linha], Editora Melhoramentos 
Ltda, 2019. Disponível em <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-
brasileiro/trabalho/> 
TOLFO, Suzana da Rosa; PICCININI, Valmíria. Sentidos e significados do trabalho: explorando 
conceitos, variáveis e estudos empíricos brasileiros. Psicologia Social. 2007, vol.19, pp. 38-46. 
Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19nspe/v19nspea07.pdf>. 
131Trabalho como princípio educativo – outras referências: 
CIAVATTA, F., M. A. 2009 Dicionário da Educação Profissional em Saúde. Todos os direitos reservados. 
Fundação Oswaldo Cruz. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Disponível em < 
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/trapriedu.html>. 
 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/contextualizacao_temas_contemporaneos.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/contextualizacao_temas_contemporaneos.pdf
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/trabalho/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/trabalho/
http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19nspe/v19nspea07.pdf
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/trapriedu.html
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Conteúdo “Guia de Bolso – Organização da EPT” 

 

Adaptado a partir de informações disponíveis na página da Setec/MEC, esse guia de 

bolso apresenta de forma resumida e com ilustrações, informações sobre a 

organização da EPT, tais como: os tipos de cursos e suas características, as 

instituições ofertantes, as competências dos sistemas de ensino e a transparência 

ativa dos dados da EPT. 

 

Estrutura de integração da EPT aos níveis e modalidades de ensino 

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT), modalidade de ensino, nos termos do 

art. 39 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), que no cumprimento dos objetivos da educação nacional, 

integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação, e às dimensões do 

trabalho, da ciência e da tecnologia. 

A EPT integra-se à educação básica e à educação superior e articula-se, também, 

com as demais modalidades educacionais – a educação de jovens e adultos (EJA), a 

educação especial e a educação a distância (EaD), para alcançar públicos com os 

mais distintos perfis, a Figura 1, ilustra a estrutura da EPT na LDB e suas 

regulamentações. 

 
Figura 1 - Organização da EPT na LDB e suas regulamentações 

 
Fonte: Setec/MEC (2018) 

 
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm


240 
 

Tipos de cursos de EPT  

A EPT é desenvolvida por meio de cursos e programas de:  

 formação inicial e continuada ou qualificação profissional;  

 educação profissional técnica de nível médio; e  

 educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.  

Nos programas de formação continuada, temos os seguintes cursos de qualificação 

profissional técnica; especialização técnica de nível médio e tecnológica. Na figura 2, 

é possível identificar as formas de oferta dos cursos e programas de EPT. 

 
Figura 2 - Características dos cursos de EPT 

 
Fonte: Adaptado pela autora, a partir de Setec/MEC (2019) 

 
Características próprias dos cursos e programas de EPT  

Quadro 1 - Características dos cursos de EPT 

Tipo de Curso Características 
Cursos de 
formação inicial 
e continuada ou 
qualificação 
profissional 
 

Voltados à capacitação, ao aperfeiçoamento, à especialização e à atualização, 
destinados a cidadãos em todos os níveis de escolaridade, objetivando o 
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social. Abrange cursos 
especiais, de livre oferta, abertos à comunidade, além de cursos de qualificação 
profissional integrados aos itinerários formativos do sistema educacional. 
 
Os cursos FIC são divididos em cursos de livre oferta e cursos regulamentados:  
 
a) Cursos de livre oferta 

 
Os cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, em regra, 
podem ser ofertados livremente, tanto por instituições credenciadas pelos 
sistemas próprios de ensino, quanto por Empresas, Associações de Classe, 
Igrejas, Sindicatos, dentre outras instituições, uma vez que não possuem 
regulação e não são submetidos aos requisitos de autorização pelo Poder Público 
conforme previsto no art. nº 42 da LDB. Para acessá-los, a exigência não está 
necessariamente associada ao nível de escolaridade, mas sim à capacidade de 
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aproveitamento do curso. Compete à Instituição que oferta o curso a emissão dos 
certificados, ficando sob sua inteira responsabilidade, como prova da formação 
recebida. Contudo, os certificados de cursos de livre oferta, não têm validade para 
fins acadêmicos. 

  
b) Cursos regulamentados 

 
Para além da oferta livre, o Decreto nº 5.154/2004, alterado pelo Decreto nº 
8.268/2014) reconhece, e consequentemente regulamenta os cursos de formação 
inicial e continuada ou qualificação profissional, quando organizados pelo sistema 
educacional, em itinerários formativos para prosseguimento dos estudos. Assim, 
além de estarem articulados e integrados a uma trajetória de formação 
profissional como a de um Curso Técnico ou Curso Superior de Tecnologia, a 
legislação estabelece que os cursos de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional, devem ter carga horária mínima de 160 horas e 
corresponder a um perfil profissional reconhecido. 

Cursos de 
educação 
profissional 
técnica de nível 
médio  

Popularmente conhecidos como cursos técnicos, têm por finalidade proporcionar 
ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários 
ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-
tecnológicos, sócio-históricos e culturais. O acesso ao mundo do trabalho é um 
dos propósitos daqueles que buscam este curso, além da perspectiva de 
requalificação ou mesmo reinserção no setor produtivo.  
 
Este curso é aberto a candidatos que tenham concluído o ensino fundamental, 
estejam cursando o ensino médio ou o tenham concluído. Para a obtenção do 
diploma de técnico, é necessária a conclusão do ensino médio. 
 
Conforme art. 36-B da LDB, os cursos técnicos podem ser desenvolvidos de forma 
articulada com o ensino médio ou a ele subsequente. 
 
1. Articulada: pode ser desenvolvida nas diferentes modalidades da educação, 
incluindo a Educação de Jovens e Adultos, nas formas:   
 

a) Integrada: cursos com proposta integrada da formação geral do ensino 
médio e a formação profissional, apresentando um currículo único, 
matrícula única e desenvolvido na mesma instituição de ensino. São, 
portanto, cursos iniciados ao mesmo tempo que o ensino médio;  
b) Concomitante: cursos que contemplam a formação geral do ensino 
médio e a formação profissional, com a existência de currículos 
separados, matrículas distintas para cada curso e a realização da 
formação profissional na mesma instituição de ensino ou em outra. 

 
Os cursos técnicos concomitantes também podem ser realizados por 
convênio de intercomplementar, desenvolvidos em instituições 
distintas com matrículas distintas, mas com um projeto pedagógico 
único. Configurando-se como concomitante na forma e integrado no 
conteúdo 

 
2. Subsequente - destina-se a quem já concluiu o ensino médio. 
 

Cursos de 
educação 
profissional 
tecnológica de 
graduação e 
pós-graduação: 

Cursos Superiores de Tecnologia: cursos de graduação voltados ao 
desenvolvimento de profissionais de nível superior, que abrangem métodos e 
teorias orientadas a investigações, avaliações e aperfeiçoamentos tecnológicos 
com foco nas aplicações dos conhecimentos a processos, produtos e 
serviços.  Para acessar os Cursos Superiores de Tecnologia, os candidatos 
devem ter concluído o ensino médio ou equivalente e terem sido classificados em 
processo seletivo. Os Tecnólogos, titulação recebida pelos concluintes, assim 
como todo egresso de curso superior, estão aptos à continuidade de estudos em 
nível de pós-graduação, seja na trajetória da educação profissional e tecnológica 
ou da formação acadêmica.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.htm
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Pós-graduação tecnológica: incluem programas de pós-graduação stricto sensu 
(mestrado e doutorado profissional), recomendados pela CAPES/MEC, bem 
como cursos de pós-graduação lato sensu, em áreas afins à graduação 
tecnológica. O Mestrado Profissional e o Doutorado Profissional enfatizam 
estudos e técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um alto nível de 
qualificação profissional e apresentam grau e prerrogativas idênticas aos cursos 
de Mestrado e Doutorado denominados acadêmicos, inclusive para o exercício da 
docência.  

Programas de 
formação 
continuada 

Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio: cursos que integram a 
organização curricular de um Curso Técnico, destinados ao desenvolvimento de 
competências necessárias ao exercício de uma profissão reconhecida no mundo 
de trabalho e com carga horária mínima de 20% (vinte por cento) da carga horária 
mínima da respectiva habilitação profissional prevista no Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos, resguardadas as normas previstas na legislação específica 
referente ao exercício profissional fiscalizado. 
 
Especialização Técnica de Nível Médio e Tecnológica: são cursos de 
aprofundamento em subárea correlata de um curso e dentro do mesmo eixo 
tecnológico voltados a profissionais técnicos e graduados. A carga horária mínima 
é de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária mínima da respectiva 
habilitação profissional, resguardadas as normas previstas na legislação 
específica referente ao exercício profissional fiscalizado. 

Fonte: Adaptado pela autora, a partir de Setec/MEC (2019) 

 
Redes e Instituições de EPT  

As instituições devidamente credenciadas e autorizadas pelos seus respectivos 

sistemas de ensino podem ofertar cursos de EPT. A seguir, apresentamos as principais 

instituições de cada um dos sistemas de ensino, conforme destacado na figura 3:  

 
Figura 3 - Redes e Instituições de ensino de EPT.  

 
Fonte: Adaptado pela autora de Setec/MEC (2019) 
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Para além destas, instituições sem vínculo com os sistemas educacionais, como as 

organizações vinculadas às instâncias comunitárias, do trabalho e religiosas (Ex.: 

Empresas, Associações de Classe, Sindicatos, Igrejas), podem ofertar cursos de 

formação inicial e continuada ou qualificação profissional, de “livre oferta”. 

 

Competências dos Sistemas de ensino  

Respeitada a “função normativa, redistributiva e supletiva” da União, e nos termos dos 

arts. 9º a 11 da LDB, compete a cada ente federado organizar seu sistema de ensino, 

com a responsabilidade de “autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 

respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os 

estabelecimentos do seu sistema de ensino.” 

 

No caso da União, exercem tais funções o Ministério da Educação e o Conselho 

Nacional de Educação.  Nos Estados, Distrito Federal e Municípios, em regra, são 

exercidas pelo Conselho ou Secretaria de Educação, conforme definido por legislação 

específica de cada Estado, do Distrito Federal e do Município, observada a 

composição descrita a seguir:  

 

 Sistema Federal de Ensino inclui: as instituições de ensino mantidas pela 

União; as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa 

privada e os órgãos federais de educação. (art 16 da LDB) 

 Sistema de Ensino Estadual e do Distrito Federal inclui: as instituições de 

ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito 

Federal; as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público 

municipal; as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas 

pela iniciativa privada; os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, 

respectivamente. (art 17 da LDB) 

 Sistema de Ensino Municipal inclui: as instituições do ensino fundamental, 

médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público municipal; as 

instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; os 

órgãos municipais de educação. (art 18 da LDB). 

 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
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Credenciamento das instituições de EPT 
 

Dica: Instituições de ensino devem ser “CREDENCIADAS” 

O ato de concessão do “credenciamento” da instituição educacional, a ser dado pelos 

órgãos competentes do respectivo sistema de ensino, possibilita o início e 

funcionamento da instituição, garantindo, assim, a oferta regular dos cursos de cursos 

técnicos.  

 

 No Sistema Federal de Ensino, as Instituições que integram a Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, por força da Lei 

11.892/2008, e os Serviços Nacionais de Aprendizagem, na condição de 

mantenedores, por força da Lei nº 12.513/2011,  são credenciadas pelo ato de 

criação. 

No caso das Instituições Privadas de Ensino Superior - IPES, a oferta de cursos 

técnicos depende de habilitação a ser concedida pela Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC), conforme 

estabelecido pela Lei nº 12.513/2011, desde que a instituição esteja 

devidamente credenciada pela Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior do Ministério da Educação (Seres/MEC). 

 Nos Sistemas de Ensino dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, 

Os atos de “credenciamento” de instituições públicas e privadas, em regra, são 

de responsabilidade do Conselho ou Secretaria de Educação da respectiva 

unidade federativa, conforme definido por legislação específica. 

 

Autorização de cursos de EPT 

 

Dica: Cursos devem ser “AUTORIZADOS” 

A análise e aprovação do plano dos cursos e a consequente concessão do ato de 

“autorização” de cursos técnicos são de responsabilidade dos respectivos órgãos do 

sistema de ensino. 

 

 No Sistema Federal de Ensino, as Instituições que integram a Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, por força da Lei nº 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
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11.892/2008, e os Serviços Nacionais de Aprendizagem, na condição de 

mantenedores, por força da Lei nº 12.513/2011, possuem autonomia para 

criar e extinguir cursos, mediante autorização de seus Conselhos Superiores, 

sem necessidade de ato autorizativo do MEC. 

No caso das Instituições Privadas de Ensino Superior (IPES), por força dos 

arts. 10 e 20 da Resolução CNE/CEB nº 06/2012, a criação de cursos técnicos 

depende de ato de autorização que será concedido pela Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC).  

 Nos Sistemas de Ensino dos Estados, Distrito Federal e Municípios, as 

instituições de ensino públicas e privadas dependem de ato específico de 

autorização de seus cursos por força dos arts. 10 e 20 da Resolução 

CNE/CEB nº 06/2012. Assim, a autorização de cursos é de responsabilidade 

do Conselho ou Secretaria de Educação da respectiva unidade federativa, 

conforme definido por legislação específica. 

 

Supervisão e Avaliação das instituições de EPT 

 

Além da responsabilidade de autorizar os cursos e credenciar as instituições, compete 

aos órgãos de educação dos sistemas de ensino o papel da supervisão e avaliação 

do desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica. 

  

 No sistema federal de ensino, todas as suas instituições encontram-se 

submetidas à supervisão e avaliação por parte do Ministério da Educação, por 

intermédio da Setec/MEC e da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior (Seres/MEC); do Conselho Nacional de Educação e do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP). 

 No Sistemas de Ensino dos Estados, Distrito Federal e Municípios, as 

instituições de ensino públicas e privadas estão sujeitas à supervisão 

específica do sistema de ensino que, em regra, são de responsabilidade das 

Secretarias de Educação ou Conselho de Educação da respectiva unidade 

federativa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11663-rceb006-12-pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11663-rceb006-12-pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11663-rceb006-12-pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192
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Na figura 4, apresenta-se um pequeno resumo das competências dos sistemas de 

ensino: 

Figura 4 - Resumo competências dos sistemas de ensino   

 
Fonte: Adaptado pela autora, a partir de Setec/MEC (2019) 

 

Autonomia dos estabelecimentos de ensino 

A LDB conferiu aos estabelecimentos de ensino autonomia didático-pedagógica, 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 

financeiro público. Dessa forma, possuem competência para dispor sobre sua 

organização administrativa, financeira e critérios didático-pedagógicos, conforme 

disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino. 

 

Quanto às questões inerentes à autonomia das instituições, devem constar nos 

Regimentos Internos das Instituições de Ensino os direitos e deveres relativos ao 

cotidiano escolar, dentre outras. 

 

Informações e dados da EPT (Transparência ativa) 

A informações referentes à oferta de cursos de EPT estão disponíveis em bases de 

dados diversas, sendo elas: Censo Escolar da Educação Básica e Censo da 

Educação Superior, sob a gestão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP.  

No Censo da Educação Básica, os dados referentes à EPT podem ser consultados 

nas Sinopses Estatísticas da Educação Básica, que compõem o Censo Escolar da 

Educação Básica e apresentam dados referentes a estabelecimento, matrícula, 
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função docente, movimento e rendimento escolar, para as diferentes modalidades de 

ensino brasileiras, incluindo a educação profissional e tecnológica, no link 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica.  

No Censo da Educação Superior, os dados referentes à EPT podem ser consultados 

nas Sinopses Estatísticas da Educação Superior, que compõem o Censo da Educação 

Básica e correspondem a um conjunto de tabelas organizadas por tema com 

disponibilidade de consultas por municípios, no link: 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior.  

Ressalta-se que o Censo Escolar e o Censo da Educação Superior utilizam conceitos 

e categorias de análise com recortes distintos para retratar a diversidade da oferta e 

da dinâmica escolar da EPT, dentre eles, destacam-se: diferentes datas de referência  

escopo temático, e redes de atores. Assim, os dados devem ser tratados de forma 

separada, não sendo recomendada a soma obter dados uniformizados sobre a oferta 

de EPT, conforme especificado no quadro 2: 

Quadro 2 - Dinâmica apuração dos Censos Escolares do INEP. 

Itens em 
destaque 

Censo da 
Educação 

Básica 

Censo da Educação 
Superior 

Diferenças 
Metodológicas  

Conceitos 
 

Exemplo: 
Matrícula 

 

Matrícula é a soma 
de todos os 
estudantes que 
frequentavam a 
escola na última 
quarta-feira do mês 
de maio. 

Matrícula é a soma dos 
estudantes que 
estavam ativos, na data 
de referência, com 
aqueles que se 
formaram, no ano de 
referência. 

As concepções de Matrícula 
são aglutinadas a partir dos 
dois Censos.  
 

Data de 
referência para 
levantamento 

dos dados 

Última quarta-feira 
do mês de maio. 

1º semestre do ano, em 
datas específicas 
publicadas por portaria. 

Os estudantes da EPT (em 
especial os de nível técnico) 
ingressantes no 2º semestre 
não têm suas matrículas 
contabilizadas no ano de 
referência. 

Escopo 
temático 

Educação infantil, 
fundamental e 
ensino médio, de 
modo geral. 

Ensino superior 
(graduação e cursos 
sequenciais), de modo 
geral. 

O levantamento atual não 
considera as matrículas da 
EPT nos cursos de 
Qualificação Profissional 
(Formação Inicial e 
Continuada – FIC) regulares 
e nas pós-graduações lato e 
stricto sensu. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Além das bases de dados dos censos, outros dados e indicadores da EPT podem ser 

consultados nos Relatórios de Monitoramento do Plano Nacional de Educação (PNE) 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior


248 
 

e em seus respectivos Painéis de Indicadores, elaborados pelo INEP e disponíveis 

publicamente no endereço eletrônico http://portal.inep.gov.br/dados/monitoramento-

do-pne 

 

Conteúdo “Publicações Institucionais da Setec/MEC (1997 A 2017)” 

 

Essa relação reúne uma seleção (não exaustiva) de publicações elaboradas pela 

Setec/MEC entre 1997 a 2017, agrupadas por tema, ano e endereço eletrônico das 

publicações, e que estão disponibilizadas no Portais da Setec/MEC, do Domínio 

Público e da Biblioteca em Educação do INEP.  

 

Tema Publicação/ano/endereço eletrônico 
 
 
 

Atuação 
institucional da 
Secretaria de 

Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Políticas e Resultados – A Reforma da Educação Profissional 
1995-2002, (2002) 
 http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001714.pdf  

Educação Profissional: Concepções, Experiências, Problemas 
e Propostas: Anais, (2003) 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002266.pdf 

Políticas Públicas para a Educação Profissional e Tecnológica, 
(2004) 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/p_publicas.pdf 

Bases para uma Política Nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica, (2004) 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/artigos_bases.pdf 

Relatório Memorial SETEC/MEC – 2003-2016 (2016) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=133961-relatorio-memorial-setec-2003-2016-
1&category_slug=dezembro-2019-pdf&Itemid=30192 

Diretrizes da 
Educação 

Profissional e 
Tecnológica 

Documento Base da Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio Integrada ao Ensino Técnico, (2007) 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf 

 
 
 

Certificação 
Profissional 

Implantação de Sistema Nacional de Certificação Profissional 
baseada em competências, (1999) 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/certcomp.pdf 

Sistema Nacional de Certificação Profissional - Proposta 
Governamental, (2005) 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/certifica_proposta.pdf 

Orientações para Implantação da Rede CERTIFIC, (2010) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=4381-ultimaversao-certific&category_slug=abril-2010-
pdf&Itemid=30192 

Documento Orientador - Rede Certific, (2014) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=27401-setec-rede-certific-documento-orientador-
pdf&category_slug=novembro-2015-pdf&Itemid=30192 

http://portal.inep.gov.br/dados/monitoramento-do-pne
http://portal.inep.gov.br/dados/monitoramento-do-pne
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000669.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000669.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002266.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/p_publicas.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/artigos_bases.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=133961-relatorio-memorial-setec-2003-2016-1&category_slug=dezembro-2019-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=133961-relatorio-memorial-setec-2003-2016-1&category_slug=dezembro-2019-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=133961-relatorio-memorial-setec-2003-2016-1&category_slug=dezembro-2019-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/certcomp.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/certifica_proposta.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4381-ultimaversao-certific&category_slug=abril-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4381-ultimaversao-certific&category_slug=abril-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4381-ultimaversao-certific&category_slug=abril-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=27401-setec-rede-certific-documento-orientador-pdf&category_slug=novembro-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=27401-setec-rede-certific-documento-orientador-pdf&category_slug=novembro-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=27401-setec-rede-certific-documento-orientador-pdf&category_slug=novembro-2015-pdf&Itemid=30192
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Inclusão na 
Educação 

Profissional e 
Tecnológica 

Educação Profissional Indicações para Ação: A interface 
Educação Profissional/Educação Especial, (2003) 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/educ_prof.pdf 

TECNEP - Educação, Tecnologia e Profissionalização para 
pessoas com necessidades educacionais especiais, (2006) 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/anaisseminarionacionalt
ecnep2005.pdf 

Articulação da 
Oferta da 
Educação 

Profissional e 
Tecnológica 

Mapa da Educação Profissional e Tecnológica, (2015) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=36781-a-contribuicao-pronatec-expansao-educacao-
profi-brasileira-pdf&Itemid=30192 

Evasão e Exito 
de Alunos na 
Rede Federal 

Documento Orientador para Superação da Evasão e Retenção 
na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, (2014) 
http://r1.ufrrj.br/ctur/wp-content/uploads/2017/03/Documento-
Orientador-SETEC.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referências 
Curriculares e 
Catálogo da 

Oferta de 
Cursos 

Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio, (2010) 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/introduc.pdf 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - 1º edição, (2008) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=52151-catalogo-nac-cursos-tec-
pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - 2º edição, (2012) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=41291-catalogo-nacional-versao2012-pdf-
1&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - 3º edição, (2014) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=77451-cnct-3a-edicao-pdf-
1&category_slug=novembro-2017-pdf&Itemid=30192 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia - 1º 
edição, (2006) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=41331-catalogo-nacional-superior-tec-20-
pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia - 2º 
edição, (2010) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=7237-catalogo-nacioanl-cursos-superiores-tecnologia-
2010&category_slug=dezembro-2010-pdf&Itemid=30192 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia - 3º 
edição, (2016) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=98211-cncst-2016-a&category_slug=outubro-2018-
pdf-1&Itemid=30192 

Escola de 
Fábrica 

Apresentação do Projeto Escola de Fábrica, (2005) 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/projeto.pdf 

 
 
 

Regulamento Operativo do PROEP (2006) 
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/proep/regulamento_operativo_02_proep_2
006.pdf 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/educ_prof.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/anaisseminarionacionaltecnep2005.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/anaisseminarionacionaltecnep2005.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=36781-a-contribuicao-pronatec-expansao-educacao-profi-brasileira-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=36781-a-contribuicao-pronatec-expansao-educacao-profi-brasileira-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=36781-a-contribuicao-pronatec-expansao-educacao-profi-brasileira-pdf&Itemid=30192
http://r1.ufrrj.br/ctur/wp-content/uploads/2017/03/Documento-Orientador-SETEC.pdf
http://r1.ufrrj.br/ctur/wp-content/uploads/2017/03/Documento-Orientador-SETEC.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/introduc.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52151-catalogo-nac-cursos-tec-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52151-catalogo-nac-cursos-tec-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52151-catalogo-nac-cursos-tec-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41291-catalogo-nacional-versao2012-pdf-1&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41291-catalogo-nacional-versao2012-pdf-1&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41291-catalogo-nacional-versao2012-pdf-1&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/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
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41331-catalogo-nacional-superior-tec-20-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41331-catalogo-nacional-superior-tec-20-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41331-catalogo-nacional-superior-tec-20-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7237-catalogo-nacioanl-cursos-superiores-tecnologia-2010&category_slug=dezembro-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7237-catalogo-nacioanl-cursos-superiores-tecnologia-2010&category_slug=dezembro-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7237-catalogo-nacioanl-cursos-superiores-tecnologia-2010&category_slug=dezembro-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=98211-cncst-2016-a&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=98211-cncst-2016-a&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=98211-cncst-2016-a&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/projeto.pdf
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/proep/regulamento_operativo_02_proep_2006.pdf
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/proep/regulamento_operativo_02_proep_2006.pdf
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PROEP 

Relatório de Progresso do PROEP (2006) 
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/proep/relatorio_progresso_anual_2006.pdf 

Relatório de Progresso do PROEP (2007) 
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/proep/relatorio_progresso_anual_2007.pdf 

Relatório de Progresso Anual do PROEP (2008) 
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/proep/sumario_executivo_proep_2008.pdf 

 
 
 
 

Programa 
Nacional de 
Acesso ao 

Ensino Técnico 
e Emprego 
(Pronatec) 

Habilitação Pronatec – Manual de Instruções para o Processo 
de Habilitação de Unidades de Ensino no Âmbito do Pronatec, 
(2014) 
http://sitesistec.mec.gov.br/images/arquivos/pdf/manual_habil_pron
atec_250714.pdf 

Manual de Gestão da Bolsa-Formação – 1ª edição, (2011) 
https://ww1.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2012616171045462012
226113854265manual_de_gestao_da_bolsa-formacao_-
_novembro_de_2011.pdf 

Manual de Gestão da Bolsa-Formação -  2ª edição, (2016)   
http://portal.mec.gov.br/docman/marco-2017-pdf/61681-setec-
manual-de-gestao-da-bolsa-formacao-pdf/file 

Documento de Referência de Execução – Mediotec –EAD, 
(2017) 
https://www.ifg.edu.br/attachments/article/846/Documento%20Refe
r%C3%Aancia%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20-
%20MEDIOTEC-EAD.pdf 

Guia Mediotec , (2017) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=64871-guia-meiotec-2017-pdf&category_slug=maio-
2017-pdf&Itemid=30192 

Guia Pronatec de cursos FIC  - 4º edição, (2017) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=41261-guia-pronatec-de-cursos-fic-2016-
pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192 

Guia Pronatec de cursos FIC  - 3º edição, (2013) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=61771-guia-pronatec-de-cursos-fic-2013-
pdf&category_slug=marco-2017-pdf&Itemid=30192 

Guia Pronatec de Cursos FIC  - 2º edição, (2012) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=18068-guia-pronatec-de-cursos-fic-2edicao-portaria-
mec1232-2012&category_slug=agosto-2015-pdf&Itemid=30192 

Guia Pronatec de cursos FIC  - 1º edição, (2011) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=18068-guia-pronatec-de-cursos-fic-2edicao-portaria-
mec1232-2012&category_slug=agosto-2015-pdf&Itemid=30192 

 
Rede e-Tec 

Manual de Gestão da Rede e-Tec Brasil, (2016) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=52431-manual-de-gestao-rede-etec-brasil-
profuncionario-pdf&category_slug=novembro-2016-
pdf&Itemid=30192 

 Profuncionário) Caderno de Orientações Gerais Curso Técnico de Formação 
dos Funcionários da Educação – Profuncionário, (2012) 
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_social/formacao
_pedagogica/240912_form_pedag_orientacoesgerais.pdf 

ftp://ftp.fnde.gov.br/web/proep/relatorio_progresso_anual_2006.pdf
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/proep/sumario_executivo_proep_2008.pdf
http://sitesistec.mec.gov.br/images/arquivos/pdf/manual_habil_pronatec_250714.pdf
http://sitesistec.mec.gov.br/images/arquivos/pdf/manual_habil_pronatec_250714.pdf
https://ww1.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2012616171045462012226113854265manual_de_gestao_da_bolsa-formacao_-_novembro_de_2011.pdf
https://ww1.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2012616171045462012226113854265manual_de_gestao_da_bolsa-formacao_-_novembro_de_2011.pdf
https://ww1.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2012616171045462012226113854265manual_de_gestao_da_bolsa-formacao_-_novembro_de_2011.pdf
http://portal.mec.gov.br/docman/marco-2017-pdf/61681-setec-manual-de-gestao-da-bolsa-formacao-pdf/file
http://portal.mec.gov.br/docman/marco-2017-pdf/61681-setec-manual-de-gestao-da-bolsa-formacao-pdf/file
https://www.ifg.edu.br/attachments/article/846/Documento%20Refer%C3%AAncia%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20-%20MEDIOTEC-EAD.pdf
https://www.ifg.edu.br/attachments/article/846/Documento%20Refer%C3%AAncia%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20-%20MEDIOTEC-EAD.pdf
https://www.ifg.edu.br/attachments/article/846/Documento%20Refer%C3%AAncia%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20-%20MEDIOTEC-EAD.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=64871-guia-meiotec-2017-pdf&category_slug=maio-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=64871-guia-meiotec-2017-pdf&category_slug=maio-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=64871-guia-meiotec-2017-pdf&category_slug=maio-2017-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=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=61771-guia-pronatec-de-cursos-fic-2013-pdf&category_slug=marco-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=61771-guia-pronatec-de-cursos-fic-2013-pdf&category_slug=marco-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=61771-guia-pronatec-de-cursos-fic-2013-pdf&category_slug=marco-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=18068-guia-pronatec-de-cursos-fic-2edicao-portaria-mec1232-2012&category_slug=agosto-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=18068-guia-pronatec-de-cursos-fic-2edicao-portaria-mec1232-2012&category_slug=agosto-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=18068-guia-pronatec-de-cursos-fic-2edicao-portaria-mec1232-2012&category_slug=agosto-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=18068-guia-pronatec-de-cursos-fic-2edicao-portaria-mec1232-2012&category_slug=agosto-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=18068-guia-pronatec-de-cursos-fic-2edicao-portaria-mec1232-2012&category_slug=agosto-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=18068-guia-pronatec-de-cursos-fic-2edicao-portaria-mec1232-2012&category_slug=agosto-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52431-manual-de-gestao-rede-etec-brasil-profuncionario-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52431-manual-de-gestao-rede-etec-brasil-profuncionario-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52431-manual-de-gestao-rede-etec-brasil-profuncionario-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52431-manual-de-gestao-rede-etec-brasil-profuncionario-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_social/formacao_pedagogica/240912_form_pedag_orientacoesgerais.pdf
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_social/formacao_pedagogica/240912_form_pedag_orientacoesgerais.pdf
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Orientações Gerais Curso Técnico de Formação dos 
Funcionários da Educação – Profuncionário, (2012)  
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/orient_08.pdf 

 
Programa 

Mulheres Mil 

Livro Mulheres Mil: Do sonho à realidade, (2011) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=32301-setec-pmm-livro-mulheres-mil-em-portugues-
do-sonho-a-realidade-pdf&category_slug=janeiro-2016-
pdf&Itemid=30192 

Mulheres Mil na Rede Federal: Caminhos da Inclusão, (2012) 
http://mulheresmil.mec.gov.br/images/stories/pdf/geral/mulheres_m
il_na_rede_federal_-_caminhos_da_inclusao.pdf 

 
Programa 

Nacional de 
Integração da 

Educação 
Profissional 

com a 
Educação 
Básica na 

Modalidade de 
Educação de 

Jovens e 
Adultos 
(Proeja) 

Documento Base Proeja -  Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio, (2007) 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/proeja_medio.pdf 

Relatório de Planejamento Estratégico do Proeja, (2007) 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/planejamentoproeja2007
.pdf 

Documento Referência Pronatec EJA, (2013) 
http://portal1.iff.edu.br/extensao-e-cultura/programas/programa-
nacional-de-acesso-ao-ensino-tecnico-e-ao-emprego-
pronatec/documentos-de-referencia/pronatec-eja-documento-
referencia-v-2013.pdf/@@download/file/PRONATEC%20EJA%20-
%20Documento%20Referencia%20-%20v.%202013.pdf 

EJA – Formação Técnica integrada ao Ensino Médio, (2016) 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/boletim_salto16.pdf 

PNAD: Aspectos complementares da Educação de Jovens e 
Adultos e Educação Profissional (2007) 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pnad_eja.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atuação 
Institucional da 
Rede Federal 

Linha do Tempo da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, (2009) 
http://redefederal.mec.gov.br/images/pdf/linha_tempo_11042016.p
df 

Livro do Centenário da Rede Federal (2012) 
https://drive.google.com/file/d/1UrMcXxkorhoiWJVrgswetEJdyx6AIz
SV/view?usp=sharing  

Manual para cálculo dos indicadores de gestão das instituições 
da Rede Federal, (2016) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=36901-manual-de-indicadores-da-rfepct-
pdf&category_slug=abril-2016&Itemid=30192 

Manuais para calcular aluno-equivalente, (2016) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=31881-setec-como-calcular-aluno-equivalente-
pdf&category_slug=janeiro-2016-pdf&Itemid=30192 

Um novo modelo em Educação Profissional e Tecnológica. 
Concepções e Diretrizes, (2010) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=6691-if-
concepcaoediretrizes&category_slug=setembro-2010-
pdf&Itemid=30192 

Princípios Norteadores das Engenharias nos Institutos 
Federais, (2009) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=504-engenhariafinal-ifes&category_slug=documentos-

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/orient_08.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32301-setec-pmm-livro-mulheres-mil-em-portugues-do-sonho-a-realidade-pdf&category_slug=janeiro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32301-setec-pmm-livro-mulheres-mil-em-portugues-do-sonho-a-realidade-pdf&category_slug=janeiro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32301-setec-pmm-livro-mulheres-mil-em-portugues-do-sonho-a-realidade-pdf&category_slug=janeiro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32301-setec-pmm-livro-mulheres-mil-em-portugues-do-sonho-a-realidade-pdf&category_slug=janeiro-2016-pdf&Itemid=30192
http://mulheresmil.mec.gov.br/images/stories/pdf/geral/mulheres_mil_na_rede_federal_-_caminhos_da_inclusao.pdf
http://mulheresmil.mec.gov.br/images/stories/pdf/geral/mulheres_mil_na_rede_federal_-_caminhos_da_inclusao.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/proeja_medio.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/planejamentoproeja2007.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/planejamentoproeja2007.pdf
http://portal1.iff.edu.br/extensao-e-cultura/programas/programa-nacional-de-acesso-ao-ensino-tecnico-e-ao-emprego-pronatec/documentos-de-referencia/pronatec-eja-documento-referencia-v-2013.pdf/@@download/file/PRONATEC%20EJA%20-%20Documento%20Referencia%20-%20v.%202013.pdf
http://portal1.iff.edu.br/extensao-e-cultura/programas/programa-nacional-de-acesso-ao-ensino-tecnico-e-ao-emprego-pronatec/documentos-de-referencia/pronatec-eja-documento-referencia-v-2013.pdf/@@download/file/PRONATEC%20EJA%20-%20Documento%20Referencia%20-%20v.%202013.pdf
http://portal1.iff.edu.br/extensao-e-cultura/programas/programa-nacional-de-acesso-ao-ensino-tecnico-e-ao-emprego-pronatec/documentos-de-referencia/pronatec-eja-documento-referencia-v-2013.pdf/@@download/file/PRONATEC%20EJA%20-%20Documento%20Referencia%20-%20v.%202013.pdf
http://portal1.iff.edu.br/extensao-e-cultura/programas/programa-nacional-de-acesso-ao-ensino-tecnico-e-ao-emprego-pronatec/documentos-de-referencia/pronatec-eja-documento-referencia-v-2013.pdf/@@download/file/PRONATEC%20EJA%20-%20Documento%20Referencia%20-%20v.%202013.pdf
http://portal1.iff.edu.br/extensao-e-cultura/programas/programa-nacional-de-acesso-ao-ensino-tecnico-e-ao-emprego-pronatec/documentos-de-referencia/pronatec-eja-documento-referencia-v-2013.pdf/@@download/file/PRONATEC%20EJA%20-%20Documento%20Referencia%20-%20v.%202013.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/boletim_salto16.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pnad_eja.pdf
http://redefederal.mec.gov.br/images/pdf/linha_tempo_11042016.pdf
http://redefederal.mec.gov.br/images/pdf/linha_tempo_11042016.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UrMcXxkorhoiWJVrgswetEJdyx6AIzSV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UrMcXxkorhoiWJVrgswetEJdyx6AIzSV/view?usp=sharing
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=36901-manual-de-indicadores-da-rfepct-pdf&category_slug=abril-2016&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=36901-manual-de-indicadores-da-rfepct-pdf&category_slug=abril-2016&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=36901-manual-de-indicadores-da-rfepct-pdf&category_slug=abril-2016&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=31881-setec-como-calcular-aluno-equivalente-pdf&category_slug=janeiro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=31881-setec-como-calcular-aluno-equivalente-pdf&category_slug=janeiro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=31881-setec-como-calcular-aluno-equivalente-pdf&category_slug=janeiro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6691-if-concepcaoediretrizes&category_slug=setembro-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6691-if-concepcaoediretrizes&category_slug=setembro-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6691-if-concepcaoediretrizes&category_slug=setembro-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6691-if-concepcaoediretrizes&category_slug=setembro-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=504-engenhariafinal-ifes&category_slug=documentos-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=504-engenhariafinal-ifes&category_slug=documentos-pdf&Itemid=30192
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pdf&Itemid=30192 

Pesquisa Nacional de Egressos dos Cursos Técnicos da Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica, (2007)  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=6696-relatoriopesquisa-
redefederal&category_slug=setembro-2010-pdf&Itemid=30192 

(Re)significação do Ensino Agrícola da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica – Documento Final (2009) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=6470-brasiliafinal-legal&category_slug=agosto-2010-
pdf&Itemid=30192 

 
Outras publicações institucionais da Setec/MEC, podem ser acessadas no: 
 

 Portal da Setec/MEC, em:  http://portal.mec.gov.br/setec-secretaria-de-

educacao-profissional-e-tecnologica/publicacoes; 

 

 Portal do Domínio Público, 

em:  http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp; 

 Portal do Cibec - Centro de Informação e Biblioteca em Educação – Cibec/ 

INEP, em: http://pergamum.inep.gov.br/pergamum/biblioteca/. 

 
Conteúdo “Publicações de Estudiosos da EPT” 

 

Essa lista reúne uma seleção (não exaustiva) de referências e links de artigos 

elaborados por estudiosos que apresentam a EPT sob diferentes perspectivas. Esses 

artigos podem auxiliar na construção da sua própria visão sobre a EPT. 

 

Publicações on line 

A educação profissional e a intervenção social: coletânea projetos de 

intervenção social de gestores dos centros de educação profissional.   

Autor (es)/Ano: DIEESE (2015) 

https://www.dieese.org.br/livro/2015/livroSuprofaoWeb.html 

 

A evasão escolar na educação tecnológica: o embate entre percepções 

subjetivas e objetivas.  

Autor (es)/Ano: DETREGIACHI FILHO, Edson. (2012) 

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/109214/ISBN9788579832963.pdf

?sequence=1&isAllowed=y  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=504-engenhariafinal-ifes&category_slug=documentos-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6696-relatoriopesquisa-redefederal&category_slug=setembro-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6696-relatoriopesquisa-redefederal&category_slug=setembro-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6696-relatoriopesquisa-redefederal&category_slug=setembro-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6470-brasiliafinal-legal&category_slug=agosto-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6470-brasiliafinal-legal&category_slug=agosto-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6470-brasiliafinal-legal&category_slug=agosto-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/setec-secretaria-de-educacao-profissional-e-tecnologica/publicacoes
http://portal.mec.gov.br/setec-secretaria-de-educacao-profissional-e-tecnologica/publicacoes
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://pergamum.inep.gov.br/pergamum/biblioteca/
https://www.dieese.org.br/livro/2015/livroSuprofaoWeb.html
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/109214/ISBN9788579832963.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/109214/ISBN9788579832963.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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A formação de docentes para a educação profissional e tecnológica.  

Autor (es)/Ano: MOURA, Dante Henrique. (2008)  

http://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/8620/6183 

 

A formação integrada à escola e o trabalho como lugares de memória e de 

identidade.  

Autor (es)/Ano: CIAVATTA, Maria. 2005.  

http://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/6122/5087 

 

 

A integração do ensino médio à educação profissional técnica no Brasil: da 

aparência à essência.   

Autor (es)/Ano: COSTA, César Lima Costa. (2015)  

www.uece.br/eduece/index.php/downloads/doc_download/2055- 

 

A polissemia da categoria trabalho e a batalha das ideias nas sociedades de 

classe.   

Autor (es)/Ano: FRIGOTTO, Gaudêncio. (2009)  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-

24782009000100014&script=sci_abstract&tlng=pt 

 

A Rede Federal de Educação Tecnológica e o desenvolvimento local.  

Autor (es)/Ano: PEREIRA, Luiz Augusto Caldas. (2003)  

https://cidades.ucam-campos.br/wp-

content/uploads/2012/10/luiz_augusto_caldas_pereira.pdf 

 

A relação da educação profissional e tecnológica com a universalização da 

educação básica.  

Autor (es)/Ano: FRIGOTTO, Gaudêncio. (2007)  

http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a2328100.pdf 

 

A relação entre educação e trabalho: um contexto de contradições e a 

aproximação com a educação profissional.  

Autor (es)/Ano: CEZAR, Taise Tadielo; FERREIRA, Liliana Soares. (2016) 

https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/8248/6050  

http://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/8620/6183
http://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/6122/5087
http://www.uece.br/eduece/index.php/downloads/doc_download/2055-
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-24782009000100014&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-24782009000100014&script=sci_abstract&tlng=pt
https://cidades.ucam-campos.br/wp-content/uploads/2012/10/luiz_augusto_caldas_pereira.pdf
https://cidades.ucam-campos.br/wp-content/uploads/2012/10/luiz_augusto_caldas_pereira.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a2328100.pdf
https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/8248/6050
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A trajetória da educação profissional no Brasil e os desafios da construção de 

um ensino médio integrado à educação profissional.  

Autor (es)/Ano: CANALI, Heloisa Helena Barbosa. (2009)  

http://www.do.ufgd.edu.br/paulolima/arquivo/ept/texto%2012.pdf  

 

As Escolas de Aprendizes Artífices - estrutura e evolução.  

Autor (es)/Ano: SOARES, Manoel de Jesus A. Souza (1982) 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/fe/article/view/60628/58869 

 

As mutações no mundo do trabalho na era da mundialização do capital;  

Autor (es)/Ano: ANTUNES, Ricardo; ALVES, Giovanni. (2004);  

http://www.cedes.unicamp.br 

 

As Políticas para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio: dois projetos 

em disputa.   

Autor (es)/Ano: PEREIRA, Samara C. Silva; OLIVEIRA, Guiomar P. (2011) 

http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/I

MPASSES_E_DESAFIOS_DAS_POLITICAS_DE_EDUCACAO/AS_POLITICAS_PA

RA_EDUCACAO_PROFISSIONAL_TECNICA_DE_NIVEL_MEDIO_DOIS_PROJET

OS_EM_DISPUTA.pdf 

 

As Políticas Públicas e o Direito à Educação: Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego versus Plano Nacional de Educação; 

Autor (es)/Ano: LIMA, Marcelo.   E PACHECO, Zilka S. T. de Aguilar.  (2017); 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-

73302017000200489&script=sci_abstract&tlng=pt 

 

As Políticas Públicas para a Educação Profissional e Tecnológica: sucessivas 

reformas para atender a quem? 

Autor (es)/Ano: AZEVEDO, L. A.; Eneida. SHIROMA Oto; COAN. Marival. (2012); 

https://gepeto.paginas.ufsc.br/files/2015/04/artigo-eneida-2.pdf   

 

 

http://www.do.ufgd.edu.br/paulolima/arquivo/ept/texto%2012.pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/fe/article/view/60628/58869
http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/IMPASSES_E_DESAFIOS_DAS_POLITICAS_DE_EDUCACAO/AS_POLITICAS_PARA_EDUCACAO_PROFISSIONAL_TECNICA_DE_NIVEL_MEDIO_DOIS_PROJETOS_EM_DISPUTA.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/IMPASSES_E_DESAFIOS_DAS_POLITICAS_DE_EDUCACAO/AS_POLITICAS_PARA_EDUCACAO_PROFISSIONAL_TECNICA_DE_NIVEL_MEDIO_DOIS_PROJETOS_EM_DISPUTA.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/IMPASSES_E_DESAFIOS_DAS_POLITICAS_DE_EDUCACAO/AS_POLITICAS_PARA_EDUCACAO_PROFISSIONAL_TECNICA_DE_NIVEL_MEDIO_DOIS_PROJETOS_EM_DISPUTA.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/IMPASSES_E_DESAFIOS_DAS_POLITICAS_DE_EDUCACAO/AS_POLITICAS_PARA_EDUCACAO_PROFISSIONAL_TECNICA_DE_NIVEL_MEDIO_DOIS_PROJETOS_EM_DISPUTA.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302017000200489&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302017000200489&script=sci_abstract&tlng=pt
https://gepeto.paginas.ufsc.br/files/2015/04/artigo-eneida-2.pdf
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Conceitos para a construção de uma concepção de educação profissional 

comprometida com a formação humana.   

Autor (es)/Ano: RAMOS, Marise. (2014)  

https://curitiba.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2016/05/Hist%C3%B3ria-e-

pol%C3%ADtica-da-educa%C3%A7%C3%A3o-profissional.pdf 

 

Concepção do Ensino médio integrado.   

Autor (es)/Ano: RAMOS, Marise. (Xxxx)  

https://tecnicadmiwj.files.wordpress.com/2008/09/texto-concepcao-do-ensino-medio-

integrado-marise-ramos1.pdf 

 

Conhecimento, Trabalho e Obra: uma proposta metodológica para a educação 

profissional.  

Autor (es)/Ano: BARATO, Jarbas Novelino. (2008)  

http://www.bts.senac.br/index.php/bts/article/view/262/245 

 

Didática profissional princípios e referências para a educação profissional.   

Autor (es)/Ano: WOLLINGER. Paulo et al. (2019  

https://www.ifsc.edu.br/documents/30701/523474/Livro+Didatica+Profissional-

VFINAL-ISBN-online.pdf/9367b0c5-009e-4552-9330-2503828e71ad 

 

Diferenciais inovadores na formação de professores para a educação 

profissional.  

Autor (es)/Ano: MACHADO, Lucília R. de Souza. (2008) 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/rev_brasileira.pdf  

 

Educação básica e educação profissional e tecnológica: dualidade histórica e 

perspectivas de integração.  

Autor (es)/Ano: MOURA, Dante Henrique. (2007) 

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFile/11/110 

 

 

 

https://curitiba.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2016/05/Hist%C3%B3ria-e-pol%C3%ADtica-da-educa%C3%A7%C3%A3o-profissional.pdf
https://curitiba.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2016/05/Hist%C3%B3ria-e-pol%C3%ADtica-da-educa%C3%A7%C3%A3o-profissional.pdf
https://tecnicadmiwj.files.wordpress.com/2008/09/texto-concepcao-do-ensino-medio-integrado-marise-ramos1.pdf
https://tecnicadmiwj.files.wordpress.com/2008/09/texto-concepcao-do-ensino-medio-integrado-marise-ramos1.pdf
http://www.bts.senac.br/index.php/bts/article/view/262/245
https://www.ifsc.edu.br/documents/30701/523474/Livro+Didatica+Profissional-VFINAL-ISBN-online.pdf/9367b0c5-009e-4552-9330-2503828e71ad
https://www.ifsc.edu.br/documents/30701/523474/Livro+Didatica+Profissional-VFINAL-ISBN-online.pdf/9367b0c5-009e-4552-9330-2503828e71ad
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/rev_brasileira.pdf
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFile/11/110
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Educação Profissional e Tecnológica: análises e perspectivas da LDB/1996 à 

CONAE 2014.   

Autor (es)/Ano: AFONSO, Anthone M. Magalhães; e GONZALEZ, Wania R. Coutinho. 

(2016) 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

40362016000300719&script=sci_abstract&tlng=pt 

 

Educação Profissional e Tecnológica: Antes e depois da LDB de 1996.  

Autor (es)/Ano: URBANETZ. Sandra T.  e IGNÁCIO. Paulo Cesar de Souza (2016) 

http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/download/692/711 

 

Educação Profissional no Brasil (1960-2010): Uma História entre Avanços e 

Recuos 

Autor (es)/Ano: DE ASSIS. Sandra Maria; NETA. Olivia M. de Medeiros. (2015); 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/topicoseducacionais/article/view/22424/18615 

 

Educação profissional: desafios teórico-metodológicos e políticas públicas.  

Autor (es)/Ano: MOURA, Dante Henrique. (2016) 

https://memoria.ifrn.edu.br/bitstream/handle/1044/881/EDUCACAO%20PROFISSIO

NAL%20-%20Dante%20-%20miolo%20-%20ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Em busca de uma didática para o saber técnico.  

Autor (es)/Ano: BARATO, Jarbas Novelino (2017) 

http://www.bts.senac.br/index.php/bts/article/view/502 

 

Empresariado industrial e a educação profissional brasileira.  

Autor (es)/Ano: DE OLIVEIRA. Ramon. (2003)  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022003000200004 

 

Ensino médio (des)integrado: história, fundamentos, políticas e planejamento 

currícular.  

Autor (es)/Ano: BEZERRA, Daniella de Souza. (2013) 

http://portal.ifrn.edu.br/pesquisa/editora/livros-para-download/ensino-medio-des-

integrado-digital 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362016000300719&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362016000300719&script=sci_abstract&tlng=pt
http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/download/692/711
https://periodicos.ufpe.br/revistas/topicoseducacionais/article/view/22424/18615
https://memoria.ifrn.edu.br/bitstream/handle/1044/881/EDUCACAO%20PROFISSIONAL%20-%20Dante%20-%20miolo%20-%20ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://memoria.ifrn.edu.br/bitstream/handle/1044/881/EDUCACAO%20PROFISSIONAL%20-%20Dante%20-%20miolo%20-%20ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.bts.senac.br/index.php/bts/article/view/502
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022003000200004
http://portal.ifrn.edu.br/pesquisa/editora/livros-para-download/ensino-medio-des-integrado-digital
http://portal.ifrn.edu.br/pesquisa/editora/livros-para-download/ensino-medio-des-integrado-digital
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Ensino Médio e Educação Profissional no Brasil: Dualidade e fragmentação.  

Autor (es)/Ano: CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. (2011) 

http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/viewFile/45/42 

 

Ensino Médio e Educação Profissional: Perspectivas no Plano Nacional de 

Educação (2014-2024).  

Autor (es)/Ano: LIMA, Erika R.Silva et al.  

http://www2.unemat.br/revistafaed/content/vol/vol_24/artigo_24/63_78.pdf 

 

Entre o Ensino Médio Regular e o Ensino Médio da EJA: Uma Análise da Lei Nº. 

13.415/2017.  

Autor (es)/Ano: DE CARVALHO BARRIOS, Juliana Bicalho et al. (2018)  

http://e-revista.unioeste.br/index.php/trama/article/download/19386/13322 

 

EPT no Brasil: Histórico, Panorama e Perspectivas.  

Autor (es)/Ano: DALLABONA, Carlos Alberto e FARINIUK, Tharsila Maynardes. 

(2016)  

http://portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/3899 

 

Fazer bem feito: valores em educação profissional e tecnológica.  

Autor (es)/Ano: BARATO, Jarbas Novelino. (2015)  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233600 

 

Formação de Docentes para a Educação Profissional e Tecnológica: por uma 

pedagogia integradora da educação profissional;  

Autor (es)/Ano: ARAÚJO, Ronaldo Marcos de Lima. (2008);  

https://pdfs.semanticscholar.org/7414/41e264ee8a9eb8c568f08e8854b7ba7f82df.pdf  

 

Gestão dos Institutos Federais: O desafio do centenário da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica.  

Autor (es)/Ano: FERNANDES. Francisco das C. de Mariz. (2009) 

https://www.redalyc.org/pdf/4815/481549226002.pdf 

 

http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/viewFile/45/42
http://www2.unemat.br/revistafaed/content/vol/vol_24/artigo_24/63_78.pdf
http://e-revista.unioeste.br/index.php/trama/article/download/19386/13322
http://portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/3899
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233600
https://pdfs.semanticscholar.org/7414/41e264ee8a9eb8c568f08e8854b7ba7f82df.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4815/481549226002.pdf
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História da Educação Profissional no Brasil: As Políticas Públicas e o novo 

cenário de formação de professores nos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia.  

Autor (es)/Ano: ESCOTT, Clarice Monteiro; DE MORAES, Márcia Amaral C. (2012). 

https://histedbrnovo.fe.unicamp.br/pf-histedbr/seminario/seminario9/PDFs/2.51.pdf 

 

Identidade de Escola Técnica vs. Vontade de universidade: a formação da 

identidade dos Institutos Federais.   

Autor (es)/Ano: MORAES, Gustavo Henrique. (2016) 

https://repositorio.unb.br/handle/10482/21409 

 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: limites e possibilidades.  

Autor (es)/Ano: PACHECO, Eliezer Moreira; et al. (2010)  

https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/download/3568/3254/ 

 

Mediação entre a Escola e o novo Mundo do Trabalho na formação de técnicos 

de nível médio.   

Autor (es)/Ano: SOUZA, José dos Santos. (2018)  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1981-

77462018000100123&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 

 

Mudanças tecnológicas e a educação da classe trabalhadora.  

Autor (es)/Ano: MACHADO, Lucília R.de Souza. (1992) 

http://www.ia.ufrrj.br/ppgea/conteudo/T2SF/AnaDantas/04.pdf 

 

O choque teórico da Politecnia.  

Autor (es)/Ano: SAVIANI, Dermeval. (2003) 

http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/upload/revistas/r41.pdf 

 

O Ensino Profissional no Brasil: atender “os pobres e desvalidos da sorte” e 

incluí-los na sociedade de classes - uma ideologia que perpassa os séculos XX 

e XXI. 

Autor (es)/Ano: AZEVEDO, L. A. e COAN. Marival.  (2013) 

http://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/8449/6049 

 

https://histedbrnovo.fe.unicamp.br/pf-histedbr/seminario/seminario9/PDFs/2.51.pdf
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O Fio da História: a Gênese da Formação Profissional no Brasil.  

Autor (es)/Ano: GARCIA, Sandra Regina de Oliveira. (2000) 

http://www.anped.org.br/sites/default/files/gt_09_02.pdf  

 

O MEC pós-Constituição.   

Autor (es)/Ano: CUNHA, Célio et al. (2016)  

https://socialeducation.files.wordpress.com/2016/03/o-mec-pos-constituicao-_site.pdf 

 

O mercado do conhecimento e o conhecimento para o mercado: da formação 

para o trabalho complexo no Brasil contemporâneo.   

Autor (es)/Ano: NEVES, Lúcia Maria Wanderley et al. (2008) 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/25897  

 

O trabalho como princípio educativo frente às novas tecnologias.   

Autor (es)/Ano: SAVIANI, Demerval. (1994) 

https://www.ufpr.cleveron.com.br/arquivos/EP_104/dermeval_saviani.pdf  

 

Organização da Educação Profissional e Tecnológica Por Eixos Tecnológicos.  

Autor (es)/Ano: MACHADO, Lucília Regina de Souza. (2010) 

https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/download/3571/3255/ 

 

Os Centros Federais de Educação Tecnológica e o ensino superior: duas lógicas 

em confronto.  

Autor (es)/Ano: CIAVATTA, Maria. (2006)  

http://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/6122/5087 

 

Os conflitos entre os diferentes projetos de sociedade e os impactos na 

educação profissional tecnológica (EPT).  

Autor (es)/Ano: DE OLIVEIRA, Adriana P.; DA MATTA, Ludmila G. (2017)  

https://periodicos.utfpr.edu.br/rbpd/article/view/5770/3565 

 

Os Institutos Federais em três dimensões de análise 

Autor (es)/Ano: ARAÚJO, José Júlio C.Nascimento et al. (2015) 

https://ead.ifrn.edu.br/portal/wp-content/uploads/2016/01/Artigo-20.pdf  
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Os Institutos Federais: uma revolução na educação profissional e tecnológica.  

Autor (es)/Ano: PACHECO, Eliezer Moreira. (2018) 

https://memoria.ifrn.edu.br/bitstream/handle/1044/1013/Os%20institutos%20federais

%20-%20Ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

Política Educacional Brasileira: Limites e Perspectivas.  

Autor (es)/Ano: SAVIANI, Dermeval. (2008)  

http://periodicos.puc-

campinas.edu.br/seer/index.php/reveducacao/article/view/108/96 

 

Políticas para Educação Profissional: O Programa Brasil Profissionalizado em 

cena.  

Autor (es)/Ano: DO NASCIMENTO. Suerda M. N.  DA SILVA. José. N. (2017) 

https://ead.ifrn.edu.br/coloquio/anais/2017/trabalhos/eixo1/E1A47.pdf  

 

Proeja e Pronatec: a dança dos atores entre a formulação e a implementação de 

Políticas Governamentais.   

Autor (es)/Ano: FRANZOI, Naira Lisboa et al. (2013) 

http://www.anpae.org.br/simposio26/1comunicacoes/NairaLisboaFranzoi-

ComunicacaoOral-int.pdf  

 

Referências sobre práticas formativas em educação profissional: o velho 

travestido de novo frente ao efetivamente novo.  

Autor (es)/Ano: ARAUJO, Ronaldo M.de Lima; RODRIGUES, Doriedson do S. (2010) 

http://www.bts.senac.br/index.php/bts/article/view/218/201 

 

Refletindo sobre a Avaliação da Aprendizagem na Educação Profissional e 

Tecnológica.  

Autor (es)/Ano: CAMPOLIN, Luciane et al. (2019)  

https://ead.ifrn.edu.br/portal/wp-content/uploads/2016/02/Artigo-15.pdf 

 

Reforma da educação profissional ou reajuste ao regime de acumulação 

flexível? 

Autor (es)/Ano: KUENZER, Acácia. (2008)  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462007000300013  

https://memoria.ifrn.edu.br/bitstream/handle/1044/1013/Os%20institutos%20federais%20-%20Ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://memoria.ifrn.edu.br/bitstream/handle/1044/1013/Os%20institutos%20federais%20-%20Ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/reveducacao/article/view/108/96
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/reveducacao/article/view/108/96
https://ead.ifrn.edu.br/coloquio/anais/2017/trabalhos/eixo1/E1A47.pdf
http://www.anpae.org.br/simposio26/1comunicacoes/NairaLisboaFranzoi-ComunicacaoOral-int.pdf
http://www.anpae.org.br/simposio26/1comunicacoes/NairaLisboaFranzoi-ComunicacaoOral-int.pdf
http://www.bts.senac.br/index.php/bts/article/view/218/201
https://ead.ifrn.edu.br/portal/wp-content/uploads/2016/02/Artigo-15.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462007000300013
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Reforma do Ensino Médio Técnico: Democratização Ou Cerceamento? 

Autor (es)/Ano: ARRUDA, Maria da C. Calmon. (2007)  

https://www.maxwell.vrac.puc-

rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11558@1 

 

Reformulação e expansão dos cursos superiores de tecnologia no Brasil: as 

dificuldades da retomada da educação profissional.  

Autor (es)/Ano: TAKAHASHI Adriana R. W. e DE AMORIM. Wilson A. C. (2008) 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

40362008000200004&script=sci_arttext&tlng=pt 

 

Trabalho e Educação Profissional no Brasil: formação humana ou para o 

mercado 

Autor (es)/Ano: FAGIANI, Cilson César et al. ( XXXX) 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario9/PDFs/7.14.pdf 

 

Trabalho e perspectivas de formação dos trabalhadores: para além da formação 

politécnica.  

Autor (es)/Ano: NOSELLA, Paolo. (2007)  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-

24782007000100011&script=sci_abstract&tlng=pt 

 

Trabalho, qualificação e competência profissional: das dimensões conceituais 

e políticas.   

Autor (es)/Ano: MANFREDI, Silvia Maria et al. (1999) 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73301998000300002 

 

Uma Imagem atual da atividade de pesquisa na Rede Federal de Educação 

Profissional Científica e Tecnológica. Um estudo sobre o perfil das pró-reitorias 

de pesquisa, pós-graduação e inovação.   

Autor (es)/Ano: MOTA, L. M.; CARDOSO, E.A. ; SANTOS, L.S. (2010) 

http://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/viewFile/2256/2818 

 

 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11558@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11558@1
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362008000200004&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362008000200004&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario9/PDFs/7.14.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-24782007000100011&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-24782007000100011&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73301998000300002
http://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/viewFile/2256/2818
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Publicações impressas (Livros) 

 

A educação profissional pela pedagogia das competências e a superfície dos 

documentos oficiais.   

Autor (es)/Ano: RAMOS, Marise Nogueira. (2002) 

 

A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação?   

Autor (es)/Ano: RAMOS, Marise Nogueira.  (2001)  

 

Adeus ao trabalho?: Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo 

do trabalho.  

Autor (es)/Ano: ANTUNES, Ricardo. (1995) 

 

Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da ergonomia.   

Autor (es)/Ano: GUÉRIN, F. et al. (2001) 

 

Educação Profissional Brasileira: da colônia ao PNE 2014-2024.  

Autor (es)/Ano: CAIRES, Vanessa Guerra; OLIVEIRA, Maria A. Monteiro. (2015) 

 

Educação profissional e tecnológica no Brasil contemporâneo: desafios, 

tensões e possibilidades.  Autor (es)/Ano: MOLL, Jaqueline. (2009) 

 

Escritos sobre tecnologia educacional e educação profissional.  

Autor (es)/Ano: BARATO, Jarbas Novelino. (2002). 

 

O conceito de tecnologia.  

Autor (es)/Ano: VIEIRA PINTO, Álvaro. (2005). 

 

O saber do trabalho e a formação de docentes. Ensino Médio e educação 

profissional: desafios da integração.   

Autor (es)/Ano: BARATO, Jarbas Novelino. (2009)  

 

O saber no trabalho: valorização da inteligência do trabalhador.   

Autor (es)/Ano: ROSE, Mike. (2007) 
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Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho.  

Autor (es)/Ano: ANTUNES, Ricardo. (2015)  

 

Revendo os vínculos entre trabalho e educação: elementos materiais da 

formação humana.   

Autor (es)/Ano: ARROYO, Miguel. (1991)  

 

Trabalho e conhecimento: dilemas na educação do trabalhador.  

Autor (es)/Ano: GOMEZ, Carlos Minayo. (2004) 

 

Conteúdo “Sobre a pesquisadora/ autora do blog” 

 

JUSSARA CARDOSO SILVA FREITAS 

Mestre em Educação Profissional e Tecnológica (pelo ProfEPT), Graduada em 

Administração de Empresas. Servidora Pública Federal, Administradora do quadro de 

pessoal do MEC, atuo na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 

Ministério da Educação (Setec/MEC), desde o ano de 2006, apoiando e coordenando 

ações voltadas à política de educação profissional e tecnológica (EPT).  

 

Pesquisar sobre a política de EPT me desperta orgulho pessoal e profissional, por ser 

egressa da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (técnico Integrado em Economia 

Doméstica, cursado no Colégio Agrícola de Brasília, atual campus Planaltina, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília).  

 

Perspectiva e motivação da pesquisadora/autora 

“seguir uma história é avançar no meio de contingências e peripécias sob a 
conduta de uma espera que encontra sua realização na conclusão” 
(RICOEUR, 1994) 

Partindo da concepção de tempo e narrativa defendida pelo filósofo e pensador 

francês Paul Ricoeur, e considerando meu percurso profissional de 14 anos junto à 

Setec/MEC, construí algumas inquietações sobre os aspectos que permearam a 

historicidade da EPT no MEC, o que me motivou a pesquisar sobre os “Caminhos e 

Identidade: A institucionalização da EPT no MEC de 1997 a 2017", perpassando pelo 
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aprofundamento teórico-conceitual, tendo como recorte temporal o período de 1997 a 

2017.   

Nessa perspectiva, e em consonância com os objetivos da linha de pesquisa 

“Organização e Memórias de Espaços Pedagógicos na Educação Profissional e 

Tecnológica”, do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 

(ProfEPT), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

– (IFES), a justificativa da pesquisa reside, no anseio de compreender, em maior 

profundidade, as mediações históricas que edificaram as transformações, 

reconfigurações e incorporações institucionais da EPT no MEC, numa perspectiva 

pedagógica frente ao que pode ser difundido aos diversos atores da EPT.   

Durante a realização da pesquisa, considerando que o tema faz parte de meu percurso 

de vida e é presente em minha rotina de servidora pública com atuação na Setec/MEC, 

foi necessário adotar uma vigilância constante, enquanto pesquisadora, para 

contornar o delicado problema epistemológico de relação entre sujeito e objeto na 

pesquisa. Tal preocupação foi amenizada à medida em que pude recorrer aos 

documentos normativos como referência constante e também como “régua”, a partir 

da qual pude balizar meu papel de pesquisadora, buscando algum distanciamento e 

neutralidade.  

Como produto educacional da pesquisa, foi desenvolvido este blog, cujo objeto é 

difundir o processo educativo em espaços não formais, tendo como público alvo os 

agentes públicos que integram ou irão ingressar a Setec/MEC, bem como outros 

interessados pelo estudo e compreensão dos fundamentos e conceitos associados à 

temática, a partir da disponibilização de conteúdos, estruturados didaticamente, sobre 

os principais marcos normativos e organizacionais que edificaram a institucionalidade 

EPT no MEC, compreendendo o período de 1997 a 2017.  

Os conteúdos apresentados no blog não têm a pretensão de exaurir todos os aspectos 

que permearam a historicidade da EPT no MEC. A intenção foi, antes de tudo, 

apresentar de forma estruturada e didática, as principais informações e algumas 

referências iniciais e que inspirar novas pesquisas em favor do fortalecimento da 

institucionalização da EPT. 
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Nesse contexto, espera-se que o blog tenha vida longa e contribua para a difusão de 

conhecimentos e compartilhamento de reflexões sobre a temática da EPT, por meio 

de comentários aos conteúdos disponibilizados, e que possa se tornar um espaço 

dinâmico que estimule a promova a aprendizagem colaborativa. 

 

Jussara Cardoso Silva Freitas 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7607791893521999 

 

Conteúdo “Sobre o ProfEPT” 

 
 

O Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 

(ProfEPT), aprovado em 2016, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), integra a grande área da Educação Profissional e Tecnológica, 

tem por objetivo macro “proporcionar formação em educação profissional e 

tecnológica aos profissionais da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (RFEPCT), visando tanto a produção de conhecimento como o 

desenvolvimento de produtos, por meio da realização de pesquisas que integrem os 

saberes inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado”. (IFES, 

2017). 

O ProfEPT se estrutura em duas linhas de pesquisa, que perpassam por seis 

macroprojetos:  

 

A Linha de Pesquisa 1 - Práticas Educativas em EPT: Trata dos fundamentos das 

práticas educativas e do desenvolvimento curricular na EPT, em suas diversas formas 

de oferta, com foco nas estratégias transversais e interdisciplinares, em espaços 

formais e não formais, que possibilitem formação integral e significativa do estudante. 

Abarcando os seguintes macroprocessos: 

http://lattes.cnpq.br/7607791893521999
https://1.bp.blogspot.com/-swRe87HyCew/XfNpnApO2AI/AAAAAAABlZY/5MmQw4x6fTY57RX9fPtxTmYqwdq2pp4qwCLcBGAsYHQ/s1600/Figura_ProfEPT.JPG
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 Macroprojeto 1 - Propostas metodológicas e recursos didáticos em espaços 

formais e não formais de ensino na EPT: Abriga projetos que trabalham, entre 

outros, a experimentação de propostas de ensino inovadoras em espaços 

diversos. 

 Macroprojeto 2 - Inclusão e diversidade em espaços formais e não formais de 

ensino na EPT: Abriga projetos que trabalham, entre outros, questões 

relacionadas à Educação de Jovens e Adultos e Educação e relações étnico-

raciais, e sua relação com as diversas práticas do mundo do trabalho e com os 

processos educacionais na EPT. 

 Macroprojeto 3 - Práticas Educativas no Currículo Integrado: Abriga projetos que 

trabalham, entre outros, a perspectiva do currículo integrado, tendo como pilares 

o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura, com suporte da interdisciplinaridade 

e das diversas relações existentes no mundo do trabalho. 

 

A Linha de Pesquisa 2 - Organização e Memórias de Espaços Pedagógicos na EPT: 

Trata dos processos de concepção e organização do espaço pedagógico na EPT, com 

foco nas estratégias transversais e interdisciplinares, que possibilitem formação 

integral e significativa do estudante. Considera, também, a construção temporal, pelo 

estudo da memória da EPT. Abarcando os seguintes macroprocessos: 

 

 Macroprojeto 4 - História e memórias no contexto da EPT: Abriga projetos que 

trabalham as principais questões relacionadas à história e memória da EPT local, 

regional e nacional, considerando o mundo do trabalho a partir de estudos de 

disciplinas, instituições, currículos, espaços de formação, entre outros. 

 Macroprojeto 5 - Organização do currículo integrado na EPT: Abriga projetos que 

trabalham, entre outras, a perspectiva da organização e planejamento do currículo 

integrado, com suporte da interdisciplinaridade e das diversas relações existentes 

no mundo do trabalho. 

 Macroprojeto 6 - Organização de espaços pedagógicos na EPT: Abriga projetos 

que trabalham, entre outras, à organização e planejamento de espaços 

pedagógicos, formais e não formais, da pesquisa, do ensino, da extensão e da 

gestão da EPT. 

 

 



267 
 

O ProfEPT é ofertado, em rede nacional, pelas 41 instituições que integram a Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Nos processos seletivos, 50% das 

vagas são destinadas à sociedade em geral, externa à comunidade escolar. 

 

No ano de 2017, mediante aprovação da CAPES, o ProfEPT, visando promover os 

objetivos do programa junto aos servidores públicos federais com atuação no MEC, 

ofertou 20 vagas na “Turma Especial MEC”, conforme condições estabelecidas no 

Edital ProfEPT nº 02/2017, disponível em: 

https://profept.selecao.net.br/uploads/81/concursos/3/anexos/de9ea3b4f2ca1c1e17ef

09c9637ef24a.pdf. 

 

Para conhecer mais sobre o ProfEPT, acesse o 

portal: https://profept.ifes.edu.br/sobreprofept, ou diretamente no portais das 

instituições ofertantes. 

https://profept.selecao.net.br/uploads/81/concursos/3/anexos/de9ea3b4f2ca1c1e17ef09c9637ef24a.pdf
https://profept.selecao.net.br/uploads/81/concursos/3/anexos/de9ea3b4f2ca1c1e17ef09c9637ef24a.pdf
https://profept.ifes.edu.br/sobreprofept

